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1. Inledning

Efter fyra års studier på juristprogrammet vid Uppsala Universitet så blev det till

slut  dags  för  att  skriva  uppsats.  Ämnet  för  denna  uppsats  är  en  fråga  som

bekymrat  mig  ända  sedan  termin  2  när  jag  läste  avtalsrätten  och  detta  är

förutsättningsläran. Förutsättningsläran har tillämpats länge inom praxis men vid

en genomläsning av doktrin framstår det nästan som att förutsättningsläran är

någont tvivelaktigt som sällan kommer till användning samt att den är väldigt

omstridd. 

Min första  fundering  var  då  vad det  är  som skapar  denna  diskrepans  så  jag

började undersöka förutsättningsläran lite framförallt genom en uppsats som jag

skrev  när  jag  läste  kommersiell  kontraktsrätt  under  Laila  Zackariasson  och

Torbjörn Ingvarsson. Denna uppsats hade som utgångspunkt förutsättningslärans

användning  vid  långvariga  kommersiella  avtal.  När  jag  undersökte

förutsättningsläran till  denna uppsats så återkom jag alltid tillbaka till  samma

punkt. Vad var det egentligen som hände 1976 i samband med införandet av 36 §

AvtL (Hädanefter  Generalklausulen eller  stora  generalklausulen)?  Lagstiftaren

uttalad sig i  förarbetena till  denna paragraf  att  generalklausulen inte  kommer

ersätta förutsättningsläran utan kraftigt begränsa dess tillämpningsområde. Detta

innebär  alltså  att  lagstiftaren  fortfarande  ser  ett  användningsområde  för

förutsättningsläran parallellt med generalklausulen.

Vad som även är spännande med förutsättningsläran och ett tema som kommer

återkomma under uppsatsen är de olika betydelserna av förutsättningsläran. Som

kommer framgå under historiebiten under  uppsatsen är  att  förutsättningsläran

varit  diskuterad  inom  doktrin  sedan  1858.  Detta  innebär  att  när

förutsättningsläran diskuteras inom doktrin har den med sig hela den historien

och alla de olika betydelserna av förutsättningsläran och ibland upplevs det inom

doktrin  som  att  författarna  pratar  förbi  varandra  eftersom de  inte  diskuterar

samma förutsättningslära.
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1.1. Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningslärans genom att studera

den  praxis  som  finns  på  området.  Det  kommer  också  för  att  belysa

förutsättningslärans  tillämpningsområde  genom  att  ställa  upp  den  mot

generalklausulen  för  att  försöka  fastställa  förutsättningslärans  position  inom

rättstillämpningen.

1.2. Metod och material

Denna uppsats är skriven rättsdogmatiskt vilket innebär att jag försöker tolka de

lege  lata  med  hjälp  utav  rättsfall,  lagtext  och  doktrin.  Framförallt  kommer

uppsatsen  att  behandla  praxis  mer  ingående  än  doktrin.  Detta  för  att

förutsättningsläran kan ha flera betydelser när den disktueras inom doktrinen, för

att  undersöka  förutsättningsläran  med  det  syfte  denna  uppsats  har  går  det

egentligen endast att vända sig till praxis för att få fram detta svar. De problem

jag stött på med praxis inom förutsättningsläran är att utbudet av material är tunt

vilket  har  inneburit  att  jag behövt gå  utanför  Högsta Domstolens (hädanefter

HD)  avgöranden  och  även  ta  i  beaktan  hovrättsavgöranden  och

arbetsdomstolsavgöranden.  I  arbetet  finns  även  två  stycken  avgöranden  från

allmänna  reklamationsnämnden  upptagna,  dessa  har  förvisso  ingen  rättslig

verkan utan är endast vägledande. Anledningen till att de ändå finns upptagna i

arbetet är för att påvisa gemene jurists syn på förutsättningsläran. Ett problem

som uppstått är även att delar av den doktrin som finns på området är gammal

och har blivit obsolet efter införandet av generalklausulen.

Det har även varit  problematiskt  att  ta  ett  ordentligt  avstamp inom doktrinen

eftersom  förutsättningsläran  är  ett  omtvistat  ämne  och  synen  på

förutsättningsläran är  tämligen ensidig.  Det  är  framförallt  Bert  Lehrberg som

skrivit de flesta positiva artiklar inom området vilket leder till  en onyanserad

debatt  inom  doktrin.  På  grund  av  även  denna  omständigheten  kommer

diskussionen främst föras utifrån praxis. 
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Ytterligare ett problem vid materialsökningen när jag försökt göra en jämförelse

mellan  förutsättningsläran  och  generalklausulen  är  att  jag  inte  hittat  något

tillfälle där en domstol utnyttjat generalklausulen till att ogiltigförklara ett helt

avtal utan endast för att jämka vissa avtalsbestämmelser vilket har lett till att en

direkt  jämförelse  mellan  generalklausulen  och  förutsättningsläran  inte  går  att

göra.

Uppsatsen  kommer  dessutom  bestå  framförallt  av  praxisförklaring,  detta

eftersom den moderna förutsättningsläran framförallt utvecklats inom praxis och

det är där den "objektiva" synen på förutsättningsläran kan utläsas då doktrin

ofta är färgad av vad författaren anser i ämnet.1

1.3. Avgränsning

Uppsatsen  kommer  behandla  förutsättningsläran  i  Sverige.  Den  kommer

framförallt att röra förutsättningsläran i svensk praxis och doktrin. Den kommer

huvudsakligen inte beröra rättsfall från innan 1976 då dessa inte enligt mig har

en  lika  stor  betydelse  för  förutsättningsläran  längre.  Uppsatsen  kommer  inte

heller beröra förutsättningslärans sakrättsliga aspekter.

1.4. Disposition

Uppsatsen påbörjas med en kort historik över förutsättningsläran, vart den har

kommit ifrån och vad den en gång har varit. Efter detta följer en genomgång av

förutsättningslärans  rekvisit  och  hur  de  ser  ut  och  förutsättningslärans

rättsföljder.  Därefter  följer  en  kort  historik  om  generalklausulen  samt  en

genomgång  av  generalklausulens  rekvisit  och  rättsföljder.  Detta  följs  av  en

uppställning av generalklausulen mot förutsättningsläran för att försöka dra en

gräns  inom  villka  områden  förutsättningsläran  går  att  tillämpa  och  vilka

generalklausulen  är  mest  tillämpningsbara  på.  Avslutningsvis  blir  det  en

1 Detta är förvisso helt naturligt men uppsatsen mål är att utläsa vad den moderna förutsättningsläran i 
praxis innebär varför en mer objektiv syn eftersträvas, som tidigare nämnts under metoddelen är även 
att doktrin antingen är väldigt gammal och därför inte återger en korrekt bild av förutsättningsläran 
eller att författaren är väldigt tydligt färgad av sin uppfattning på ämnet eller sin uppfattning om vissa 
förespråkare av ämnet. Angående det senare uttalandet läs Boel Flodgrens artikel i avtalslagen 90 år.
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sammanfattning  av  arbetet  med en  analys  där  framförallt  förutsättningslärans

problematik  diskuteras  men  även  vilken  roll  förutsättningsläran  har  i  det

moderna rättssamhället.

1.5. Definitioner

Vad som är intressant med förutsättningsläran är att den är ursprungligen endast

är  en  teoretisk  konstruktion  och har  sin  grund i  akademikernas  diskussioner.

Detta är förvisso grunden till all lagstiftning och rättsprinciper inom svensk lag

men det märks väldigt tydligt inom förutsättningsläran. Jag kommer nu dra upp

ett  par  definitioner som ni som läsare bör ha med er vid genomläsningen av

denna uppsats eftersom varken HD, lagstiftare eller författare inom doktrinen

någonsin har  haft  en enhetlig syn på förutsättningsläran.  Därför följer  här en

sammanfattning av de olika definitionerna av terminologin som används inom

förutsättningsläran. Dessa definitioner kommer inte att efterföljas i arbetet utan

där kommer författarens vars åsikt som tas in i arbetets definition att användas.

Det kan däremot vara av intresse för läsaren att vara medveten om dessa olika

definitioner och därför läsa arbetet med dessa i åtanke.

1.5.1. Förutsättningsläran.

Direkt  när  förutsättningsläran  diskuteras  så  måste  det  diskuteras  vad

förutsättningsläran  egentligen  betyder.  Bert  Lehrberg  identifierar  5  olika

tolkningar av förutsättningsläran där den antingen är;

1: Förutsättningsläran som ett rättsområde.

2: En tanke och förklaringsmodell.

3: Förutsättningsläran som speciella förutsättningsregler.

4: Förutsättningsläran som en egen rättsregel.

5: Förutsättningsläran som en allmän rättsgrundsats.2

Jag anser även att det finns ytterligare en betydelse av förutsättningsläran bara

2 Lehrberg, B, Förutsättningsläran s.25ff.
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för  att  ställa  till  det  lite  till  vilket  är  den  sjätte  betydelsen.  Den  moderna

förutsättningsläran.  Bert  Lehrberg  har  i  sin  avhandling  framförallt  behandlat

förutsättningsläran  så  som  den  alltid  har  varit  i  svensk  rätt  ända  sedan  den

importerades från Tyskland via Danmark i  början av 1900-talet.  Jag anser då

istället  att  införandet  av  den  stora  generalklausulen  har  omvandlat  hela

defintionen av förutsättningsläran vilket innebär att  förutsättningsläran har två

definitioner i ogiltighetsregeln. Den ena är förutsättningsläran innan 1976 då det

var den enda ventilen för orimliga avtal medan den andra är efter 1976 då den

har platsen som en ogiltighetsregel som tar tillvara på error in motivis-fallen och

bristande  förutsättningsfallen.  Det  har  helt  enkelt  skett  en  förskjutning  på

förutsättningslärans användningsområde.

1.5.2. Overksamhet och ogiltighet.

Detta är väl knappast egentligen någon definition i egentlig mening eftersom det

inte finns någon definition på detta. HD och även författare slänger sig både med

termerna  ogiltighet  och  overksamhet  när  det  rör  sig  om  följden  av

förutsättningsläran.  Bert  Lehrberg  anser  att  det  overksamheten  av  avtalet

egentligen  inte  medför  någon  separationsrätt  vid  avtalsförhållandet  medan

ogiltigheten i sin tur medför separationsrätten.3 I övrigt görs det ingen distinktion

på vad overksamhet kontra ogiltighet av ett avtal innebär.

1.5.3. Bristande och oriktiga förutsättningar.

Inom doktrin har felaktiga förutsättningar delats in i två separata kategorier. Det

finns de oriktiga förutsättningarna vilka är förutsättningar som var fel redan vid

avtalets ingående medan en bristande förutsättning är när förutsättningen istället

blir felaktig på grund av en händelse efter att avtalet slutits. Ett exempel på en

oriktig  förutsättning ger Lehrberg där  han pekar på när en person betalar till

någon i tron om han stod i skuld till denna person.4 Lehrbergs exempel på en

3 Lehrberg, B, Förutsättningsläran s.561f.
4 Lehrberg, B, Förutsättningsläran s.80. Detta är dock inte en självklarhet, även Håstad anser att en 
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bristande förutsättning är när en person skänker saker ägnade för att brukas i det

gemensamma hemmet till sin fästmö och förlovningen sedan bryts.

1.5.4. Utfyllning eller tolkning?

När ett avtal kommer upp till prövning i domstol och det ska fastställas vad det

egentligen innebär så finns det två olika operationer domstolen kan göra. Det ena

är utfyllning där frågan som är uppe i domstolen inte blivit upptagen i avtalet alls

utan domstolen måste fylla ut avtalet så det reglerar det uppkomna problemet.

Det  andra  sättet  är  tolkningen  där  domstolen  försöker  fastställa  den

gemensamma partsviljan  genom att  ta  reda  på  omständigheterna  vid  avtalets

ingående  och försöker finna tolkningsdata från innan avtalet för att fastställa vad

parterna  egentligen  menat.  Tidigare  har  det  varit  så  att  förutsättningsläran

identifierats under facket utfyllnad eftersom förutsättningslärans regler fyller ut

avtalet. Men genom HD:s dom 1996 s.410 så är detta inte längre säkert då HD

diskuterar  förutsättningsläran  i  egenskap av  tolkningsoperation.  Ramberg  och

Ramberg  har  varit  snabba  på  att  snappa  upp  detta  påstående  och  anser  att

förutsättningsläran liv som utfyllande rättsregel därmed gått mot sitt slut. 

Anledningen till varför denna definition tas upp här är för att förutsättningsläran

i tidigare praxis alltid har ansetts tillhöra utfyllande rättsregel men genom NJA

1996  s.410  har  det  fått  betydelsen  av  en  tolkande  rättsregel.  Problemet  som

dyker  upp  vid  denna  syn  är  att  utfyllnaden  är  ansedd  som  objektiv  medan

tolkningen är ansedd som subjektiv.

2. Förutsättningslärans historia.

När vi nu gått igenom definitionerna på förutsättningsläran så följer historian om

förutsättningsläran.  Denna  historia  kommer ge  en  delvis  förklaring  på  varför

läran är så splittrad i sina definitioner och även ge en historisk bakgrund till vad

förutsättningsläran är idag.

ogiltighet genom förutsättningsläran leder till separationsrätt men detta är inte självklart enligt 
rättsfallet NJA 1985 s.187. För Håstads åsikt se Sakrätt avseende lös egendom s.204.
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Förutsättningsfrågor i sin helhet är ett gammalt problem inom avtalsrätten. Till

en början hade man en kasuistisk lösningmetod genom att vanliga problem som

följde en viss typ av avtal och rättshandlingar oftast gav hävningsrätt. Principen

"clausula rebus sic stantibus" som innebar att varje avtal sluts med ett tyst villkor

som innebar att om ett förhållande som förelåg vid avtalets ingående förändras så

mycket att  en av parterna inte längre  vill  ingå i  avtalet  så  har  denne rätt  att

frånträda  detta.  Denna  princip  har  beskrivits  som en tidig  förutsättningslära.5

Ytterligare en bakgrund till förutsättningsläran kan sägas vara läran om "error in

motivis"  vilket  är  villfarelse  i  bevekelsegrunderna.  Denna  lära  behandlar  när

någon är i villfarelse om förhållanden som hade kunnat få betydelse för denna

när personen rättshandlat.6

2.1. Lärofadern Windscheid

Windscheid var den som grundande tanken på förutsättningsläran. Windscheid

var en tysk rättsvetenskapsman som utvecklade idén om att det inte endast är det

som står i avtalsvillkoren som avgör vad avtalet har för lydelse utan att det även

fanns  vissa  förutsättningar  som  även  dessa  utgjorde  en  viljebegränsning.

Windscheids grundtes var att det uppstår ett missförhållande när en förutsättning

slår fel vilket leder till att en avtalspart inte längre har någon vilja att sluta avtalet

under de nya förhållandena.7 En kritik som postumt riktats mot Windscheids lära

är  att  den  inte  var  tillräckligt  effektiv  för  att  skilja  de  rättsligt  relevanta

förutsättningarna  och  de  misstag  om  förutsättningarna  som  inte  hade  någon

betydelse.8 Windscheid delade upp förutsättningsläran i fyra stycken typfall vilka

var  relevanta  men  i  övrigt  skiljde  han  inte  mellan  relevanta  och  irrelevanta

förutsättningar.

2.2. Lassen, en fortsättning.

Dansken Julius Lassen tog upp facklan och förde vidare Windscheids lära in i

5 Bugge, K.L. TfR 1902 s.184.
6 Ussing, H: Aftaler paa formuerettens omraade, s.457.
7 Samuelsson, J, Tolkning och utfyllning s.520.
8 Se Lehrberg, B, Omhförhandlingsklausuler. s.19.
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den  nordiska  rättsvetenskapen.  Han  höll  överlag  med  Windscheids

förutsättningslära men modifierade den och förtydligade den på vissa punkter.9

Lassen var även han en förespråkare för det som i efterhand har blivit döpt till

den subjektiva läran.10 Det som var utmärkande för den subjektiva läran var att

det i samband med relevansbedömningen skulle fastställas en hypotetisk vilja för

löftesmottagaren  där  det  skulle  konstateras  om  denne  fortfarande  skulle

accepterat avtalet om förutsättningen skulle tagits upp som villkor i avtalet.11

2.3. En ny förutsättning, Möller och Ussing.

Som alltid så fanns det kritker till en ny rättsprincip och två personer som var

kritiska mot Windscheids och Lassens syn på förutsättningsläran var Möller och

Ussing. Ett av argumenten de förde mot förutsättningsläran var att den var på tok

för subjektiv eftersom den avslutande relevansgrunden krävde att en domare fick

bedöma om en avtalspart skulle gått med på ett avtal eller inte. Detta innebar

alltså att domaren skulle bilda sig en uppfatning om vad parterna insett eller bort

ha insett i samband med avtalets ingående och kritikerna ansåg att detta inte var

passande.12 Möller ansåg i sin sak att en person endast kunde agera utifrån de

förhållanden som var för handen när ett avtal sluts och därför inte har ögonen för

några andra förutsättningar  för  avtalet.  Vad Möller  istället  ville  att  det  skulle

fokuseras på var att viljan för avtalet brast i samband med att förutsättningen

brast och detta kunde enligt Möller endast ske när det var en rättsligt relevant

förutsättning som visat sig slå fel.13

Ussing höll med i Möllers kritik mot den subjektiva läran och ansåg även att

Möllers framställning av den objektiva läran. Ussing vidareutvecklade däremot

den objektiva läran till den som Holmbäck ansåg vara den mest utvecklade av de

gamla lärorna.14 Ussings förutsättningslära var mer uppdelad än vad någon av de

tidigare  förutsättningslärorna  var.  Bland  annat  så  delade  Ussing  upp

9 Se Lehrberg, B, Förutsättningsläran s.39f.
10 Se Samuelsson, J, Tolkning och utfyllning s.517.
11 Se Lehrberg, B, Förutsättningsläran s.40.
12 Se Samuelsson, J, Tolkning och utfyllning s.527.
13 Se Lehrberg, B, Förutsättningsläran s.46.
14 Se Holmbäck, U, Studier i förutsättningslärans terminologi, s.9.
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förutsättningarna i medvetna och omedvetna förutsättningar och delade även upp

det  i  typförutsättningar  och  individuella  förutsättningar.  För  den  slutgiltiga

relevansbedömningen så ställde även Ussing upp olika typer av förutsättningar

och  hur  de  skulle  behandlas.  Flera  författare  har  varit  kritiska  mot  Ussings

förutsättningslära  men  den  har  fortfarande  ett  stort  inflytande  på  hur

förutsättningsläran ses som helhet.15 

Möller och Ussing var de som formulerade rekvisitet för rättslig relevans så att

det "måste stå i överensstämmelse med förnuftet, billigheten och rättfärdigheten

att låta förutsättningen inverka på avtalsbundenheten".16

2.4. Kan vi inte alla bara vara sams?

Det  har  gjorts  försök  att  ta  fram  en  kombinerad  förutsättningslära  som  tar

ledning både från den objektiva och den subjektiva läran. Framförallt  har det

varit far och son Vinding Kruse som arbetat på denna kombinerade lära. Deras

tolkning på förutsättningsläran var att det inte fanns någon lära som var bäst på

att lösa alla förutsättningsfrågor utan det berodde på vilken fråga som behövde

lösas.17 De identifierade istället tre stycken typfall där riskfrågan hanterades på

olika sätt beroendes på vilket typfall det var. De olika typfallen var medvetna

förutsättningar, omedvetna förutsättningar samt förutsättningar som slagit fel på

grund av oväntade händelser.

Nörgaard gjorde även han ett försök på att kombinera de två lärorna. Han höll

med om att  den subjektiva  läran kunde bli  svårtillämpad när  rättstillämparen

försöker  hitta  en hypotetisk vilja  för  parterna men han ansåg även att  det  är

parternas vilja som är kärnfrågan inom förutsättningsläran och den kan därför

inte helt undvikas.18

15 Se Lehrberg, B, Förutsättningsläran. En rättsregel i modern svensk rätt, SvJT 1990, s.187ff.
16 Se Lehrberg, B, Omförhandlingsklausuler, s.19.
17 Se Vinding Kruse, F, Centrale retsproblem i nordisk faelleslovgivning, TfR 1952 s.369ff.
18 Se Lynge Andersen, L, Madsen, P B, Aftaler og mellemmaend s.192 (Nörgaard står inte längre som 

författare men är den som författat avsnittet till bokens första tre upplagor.).
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3. Förutsättningslärans rekvisit

Förutsättningslärans rekvisit har först och främst blivit påkomna inom doktrinen

men det är när rättstillämparen utnyttjat dem som de får en rättslig vikt. Hitills

finns det tre stycken rekvisit för förutsättningsläran som blivit fastställda, dessa

är väsentlighet, synbarhet och riskrekvisitet. Här följer en genomgång av dessa

rekvisit.

3.1. Väsentlighetsrekvisitet.

Det första rekvisitet som måste uppfyllas om ett avtal ska kunna ogiltigförklaras

genom förutsättningsläran är väsentlighetsrekvisitet. Rekvisitet går ut på att en

förutsättnings måste vara väsentlig för att den ska ha någon form av relevans.

Vad som krävs då är ett hypotetiskt prov för att fastställa om löftesgivaren skulle

ha avgivit löftet på samma villkor om denne haft insikt om den förutsättningen

som i  efterhand brustit.19 Kort  och gott  kan konstateras  att  löftesgivaren inte

skulle  avgivit  löftet  om  den  varit  medveten  om  den  förutsättningen  som

förändrats efter avtalets ingående.20

3.2. Synbarhetsrekvisitet.

Det  andra  rekvisitet  för  att  förutsättningsläran  ska  kunna  tillämpas  är

synbarhetsrekvisitet. Det innebär i grund att den väsentliga förutsättningen måste

ha  varit  synbar  för  medkontrahenten  vid  avtalets  ingående.  Det  innebär  att

medkontrahenten måste eller bort ha insett att förutsättningen var avgörande för

löftesavgivarens vilja att ingå i avtalet.21 Synbarhetskravet kan däremot bortfalla

om det är en typförutsättning, en förutsättning som alltid är väsentlig vid den

typen av avtal, de får anses synbara såtillvida parterna inte avtalat om annat.22

3.3. Riskrekvisitet.

Även  om  en  förutsättning  har  varit  väsentlig  och  den  har  varit  synbar  för

19 Se Lehrberg, B, Avtalstolkning s.225 och Förutsättningsläran – en rättsregel i modern svensk rätt 
SvJT 1990 s.187, s.189.

20 Se Adlercreutz, A, Avtalsrätt I, s.281.
21 Se Adlercreutz, A, Avtalsrätt I, s.281f.
22 Se Adlercreutz, A, Avtalsrätt II, s.151.
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motparten så innebär inte detta att avtalet automatiskt blir ogiltigförklarat. Den

rådande  principen  inom avtalsrätten  är  fortfarande  pacta  sunt  servanda.  Den

avslutande  bedömningen finns  till  för  att  hitta  undantagsfallen för  när  denna

grundprincip kan frångås. Dessa tillfällen är som HD beskriver det när det "får

anses lämpligt och rimligt"23 att risken för en förutsättnings bristande ska läggas

på motparten. Lehrberg är den som gjort den grundligaste undersökningen på

riskrekvisitet  och vilka  omständigheter som bör beaktas när  riskbedömningen

ska  göras.24 Riskrekvisitet  är  det  som  tidigare  kallats  för  "den  avslutande

relevansbedömningen" men det har kortats ned för att bli en mer lätthanterlig

term.25 

För att komma fram till vilka omständigheter som leder till att det är "lämplig

och rimligt" att lägga över risken för en förutsättnings bristande på motparten så

kräver det en genomgång av praxis eftersom det är i praxis som detta rekvisit

utvecklas.  Det är oftast upp till  enskilda bedömningar i  fallen där det  avgörs

huruvida det är lämpligt att risken läggs över på motparten. 

3.4. Förutsättningslärans rättsföljder.

Förutsättningslärans  huvudsakliga  rättsföljd  är  att  avtalet  blir  ogiltigt  eller

overksamt.26 Det talas även om att rättsföljden är antingen ogiltighet eller partiell

ogiltighet,  alltså  att  ett  visst  avtalsvillkor  kan  förklaras  ogiltigt  genom

förutsättningsläran.27 Lehrbergs  åsikt  som  framkom  ur  hans  avhandling  på

området  var  att  den  lämpligaste  termen  att  använda  vore  overksamhet  eller

återgång  men  eftersom  förutsättningsläran  oftast  utgör  ett  komplement  till

ogiltighetsreglerna i  avtalslagen så  går  det  även att  kalla  det  för  ogiltighet.28

Lehrberg anser även att förutsättningsläran kan användas för att jämka ett avtal i

skärpande  riktning  men att  den funktionen av förutsättningsläran inte  är  lika

23 Se HD:s domskäl i NJA 1997 s.5.
24 Se Lehrberg, B, Förutsättningsläran kap 7-12.
25 Se Lehrberg, B, Förutsättningsläran – en rättsregel i modern svensk rätt, SvJT 1990 s.187, s.190.
26 Se HD:s resonemang i NJA 1985 s.178.
27 Se Lehrberg, B, Förutsättningsläran, s.569f.
28 Se Lehrberg, B, Förutsättningsläran, s.564ff.
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utnyttjad som generalklausulen.29 HD har däremot fastslagit att det inte går att

skapa en ny förpliktelse genom en tillämpning av förutsättningsläran och att det

inte heller borde vara möjlight att skärpa en förpliktelse genom anvädningen av

den.30 Ytterligare en av Lehrbergs åsikter om rättsföljderna av förutsättningsläran

är att en förpliktelse kan återuppstå om en part har avtalat bort en lagstadgad

rättighet  och  det  villkoret  därefter  förklarats  som  overksamt  med  hjälp  av

förutsättningsläran.31 

3.5. Förutsättningsläran i praxis.

Som tidigare  skrivits  i  detta  arbete  så anser  jag att  det  går  en vattendelare  i

samband med 1976. Detta eftersom den förutsättningslära som användes tidigare

än  1976  var  oftast  den  enda  möjligheten  att  få  till  en  rimlig  lösning  på  ett

avtalsrättsligt problem. Jag kommer under kapitlet generalklausulen ta upp lite

av  den  äldre  praxisen  och  visa  att  den  hade  gått  att  lösa  i  enlighet  med

generalklausulen isället för förutsättningsläran. Därför kommer framställningen

av rättsfall här röra sig om prövningar efter 1976.

Rättsfallen kommer vara uppdelade i rättsfall från HD, rättsfall från hovrätterna

och  därefter  Arbetsdomstolen  och  allmänna  reklamationsnämndens

rekommendationer. 

3.5.1. Fall från högsta domstolen

Det första fallet som startat det som kallats för förutsättningslärans renässans är

NJA 1981 s.269.  Fallet  rör  en jordbruksarrendator utanför  Bodens kommun i

Norrbotten. Kommunen vill säga upp hans arrende och vill göra detta eftersom

det  ska  ske  ombyggnader  och  utbyggnader  av  Bodens  kommun  och  femton

hektar  av  de  tjugo  han  arrenderar  kommer  behöva  användas  till  detta.

Jordbrukaren överklagar uppsägningen av hela marken eftersom han vill fortsätta

att ha jordbruk på de fem hektar som blev kvar. Han vinner denna strid men

29 Se Lehrberg, B, Avtalsrättens grundelement, s.218.
30 Se NJA 1989 s.614.
31 Se Lehrberg, B, Förutsättningslärans rättsföljder, s.412.
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kommunen förlikar  med honom efter  att  de förklarat  att  de kvarvarande fem

hektaren kommer att behöva tas i anspråk inom en snar framtid så han kommer

behöva flytta därifrån hursomhelst. Jordbrukaren skriver på ett förlikningsavtal,

därefter  arrenderar  kommunen  ut  marken  till  en  annan  jordbrukare.  Den

ursprungliga jordbrukaren har då skrivit på ett avtal som stadgar att han inte har

rätt att överklaga och det är detta avtalet som prövningen rör.

I  domskälen  kommer  HD  fram  till  att  det  för  jordbrukaren  måste  varit  en

väsentlig förutsättning att han i alla fall skulle behöva flytta ifrån sitt arrende

inom en snar framtid. Det konstaterar dessutom att detta har varit  synbart för

kommunen att det var väsentligt för jorbrukaren att ingå i avtalet eftersom denne

hursomhelst  måste  flytta  ifrån  arrendet.  HD  kommer  slutligen  in  på

riskbedömningen där de stipulerar först och främst att part måste regelmässigt stå

sin egen risk vid ett avtals ingående. Däremot fanns det särskilda omständigheter

i  detta  fall,  bland  annat  att  det  är  en  kommuns  uppgift  att  planera  för

markanvändningen  i  kommunen.  Av  denna  anledning  kan  förlikningsavtalet

anses som icke bindande och målet blev återförvisat för omprövning.

Nästa stora rättsfall  på förutsättningslärans område är NJA 1985 s.187.  Detta

rättsfall rör Kalmarvarv och fartygsplåtsföretaget Järnsida. Kalmar Varv hade en

likvidetskris och behövde ett  tillskott av kapital.  En överenskommelse skedde

med  två  beställare,  kalmar  varvs  moderbolag  samt  regeringen  om  en

rekonstruktion. Järnsida och övriga leverantörer till företaget hade fått reda på

varvets  likviditetsproblem och  ställde  därför  in  sina  leveranser  till  det.  Efter

överrenskommelsen så skickade kalmar varv ut ett cirkulärbrev där de sade att

betalningarna skulle fortgå eftersom de skulle få kapital tillskjutet till sig. För att

regeringens beslut om att tillskjuta kapital krävdes dock tillåtelse av riksdagen

och detta  fick  inte  regeringen vilket  innebar  att  hela  rekonstruktionen gick  i

stöpet  och  varvet  försattes  i  konkurs.  Järnsida  hade  då  redan  levererat

fartygsplåten  och  ville  få  tillbaka  denna  på  något  sätt.  Vad  läsare  bör  vara

medveten om vid en läsning av detta fall är den rådande politiska inriktningen

17



där det fanns en stark önskan om att behålla industrier i Sverige, i dagsläget kan

det te sig underligt att acceptera att staten går in och stödjer varvet på det sättet

och att det så lätt accepteras av Järnsida när de får cirkulärbrevet utskickad men

det var så den svenska politiken såg ut på för tillfället.32

I fallet konstaterades det att det inte fanns någon möjlighet för dem att yrka på

någon av de övriga ogiltighetsgrunderna i AvtL. HD gjorde också bedömningen

att eftersom det i detta fall rörde sig om bristande förutsättningar så "ligger det

närmast  till  hands"  att  först  pröva  ogiltighet  enligt  förutsättningsläran  och  i

senare hand generalklausulen.33 HD konstaterar därefter ganska snabbt att det är

av  intresse  för  en  leverantör  att  bolaget  som  denne  ska  leverera  till  har

betalningsförmåga  och  att  denna  förutsättning  måste  varit  synbar  för  varvet.

Därefter bygger de vidare på det resonemanget som fanns i tidigare fall om att

part  regelmässigt  måste  stå  sin  egen  risk  för  att  förutsättning  brister.34 Men

konstaterar  att  detta  krav  är  desto  viktigare  när  det  rör  sig  om  motpartens

betalningsförmåga  och  säger  att  det  endast  är  undantagsfall  där  denna

förutsättning  kan  vara  rättsligt  relevant.  Därefter  finner  de  att  det  genom

utsändandet  av  cirkulärbrevet  så  har  varvet  på  det  sättet  minskat  Järnsidas

undersökningplikt  och  försäkrat  dem  på  ett  sådant  sätt  att  de  inte  behövde

undersöka kreditvärdigheten själv. Därmed ligger risken för denna förutsättnings

bristande  på  varvet.  Därefter  gick  HD  vidare  och  gjorde  bedömningen  om

Järnsida skulle få separationsrätt i varvets konkurs. HD resonerar i detta fallet att

det  inte är naturligt  att  en part  ska få separationsrätt  när en förutsättning har

brustit men att det i detta fallet ändå ska vara så att Järnsida får separationsrätt.

Nästa mål inom förutsättningslärans område i HD var det som klargjorde vilka

gränser förutsättningsläran har i jämkningshänseende. Detta mål behandlade en

kvinna som väckte talan mot sin före detta make efter att det visat sig att hon inte

hade möjlighet  att  få  ut  hälften av dennes  efterlevandepension.  När  makarna

32 Se Flodgren, B, Avtalslagen 90 år, det där om Åhslingdoktrinen.
33 Se HD:s domskäl i NJA 1985 s.178.
34 Se NJA 1981 s.269.
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skiljde  sig  skrev  de  på  ett  avtal  med innebörden att  vid  mannens  eventuella

bortgång skulle kvinnan ha rätt  till  hälften av mannens efterlevandepension. I

avtalet  stadgades  det  även att  mannen omgående  skulle  anmäla  detta  till  sitt

försäkringsbolag. Efter några år när mannen tillslut gjorde denna anmälan visade

det  sig  att  försäkringsbolaget  inte  kunde  göra  denna  typ  av  utbetalningar  i

enlighet med avtalsvillkoren i försäkringsavtalet.

Kvinnan stämde då in mannen till domstol och yrkade på att domstolen skulle

förpliktiga mannen till att teckna och årligen betala premien på en oåterkallelig

pensionsförsäkring  som  vid  mannen  eventuella  bortgång  skulle  ge  kvinnan

samma belopp som om det ursprungliga avtalet hade kunna genomföras.  Hon

framförde i  utvecklingen av sin  talan att  båda  parterna varit  i  villfarelse  om

möjligheten att dela upp efterlevandepensionen och att avtalet på denna grund

skulle jämkas med stöd av förutsättningsläran alternativt 36§ AvtL till att avtalet

skulle vara förenligt med parternas vilja. HD inledde med att först svara på om

kvinnans  yrkande  kunde  bifallas  med  hjälp  utav  förutsättningsläran,  de

konstaterade att den vanligaste följden av förutsättningsläran var att avtalet ska

återgå. HD ansåg även att avtal kan jämkas med stöd av förutsättningsläran, de

ansåg  däremot  att  det  inte  fanns  något  stöd  för  att  ett  avtal  kan  jämkas  i

skärpande  riktning  med  förutsättningsläran.  Däremot  konstaterade  de  att

generalklausulen har större möjligheter att jämka avtal än förusättningsläran och

att det där fanns möjlighet att jämka dem i skärpande riktning.35 De ansåg även

att  det  inte  låg  i  lagstiftarens  intentioner  att  ge  förutsättningsläran  vidare

tillämpning utan detta ska ske genom generalklausulen.36 HD går därefter vidare

och undersöker  huruvida skadestånd enligt  det  positiva kontraktsintresset  kan

utgå  genom  en  tillämpning  av  förutsättningsläran  och  konstaterar  efter  en

genomgång av praxis och doktrin att detta inte har gjorts tidigare och att HD inte

heller vill utveckla förutsättningsläran så att det positiva kontraktsintresset täcks

av denna.

35 Som stöd för detta hänvisade domstolen till Prop. 1975/76:81 s.138.
36 Se NJA 1989 s.614, s.619.
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Avslutningsvis prövade HD om avtalet kunde skärpas med stöd av 36§ AvtL, där

påpekade HD att det krävs ett oskäligt avtalsvillkor för att generalklausulen ska

kunna tillämpas. I fallet fanns det ett villkor som inte var möjligt att uppfylla

men det var i sig inte oskäligt därför kunde inte 36§ AvtL tillämpas. I sista hand

prövade  HD  om  det  gick  att  skärpa  avtalet  med  stöd  av  allmänna

kontraktsrättsliga  principer  men  fann  att  det  inte  fanns  något  stöd  för  detta,

därmed lämnades kvinnans talan utan bifall.

Fallet har refererats av bland annat Jan Kleineman där han diskuterar om att på

rättsområden där det finns ålderdomlig lagtext har allmänna principer en större

position  när  frågor  som rör  detta  rättsområde  kommer  upp  i  domstol.37 Han

fortsätter  med  att  påpeka  att  han  finner  det  oroväckande  att  HD  anser  att

generalklausulen kan användas till att lösa alla typer av problem som dyker upp

inom avtalsrättens område.38

Rättsfallet NJA 1993 s.319 hade inte någon egentlig prejudicerande effekt genom

att det inte ställer upp något nytt angående förutsättningsläran. Vad det däremot

visar är förutsättningslärans roll i det moderna rättssamhället som en lösning på

orimliga avtal. I fallet så säljer Brita N och medkärande en fastighet till ett av

dem helägt dotterbolag. Anledningen till försäljningen var att en skattejurist hade

givit  dem rekommendationen  eftersom de  då  kunde  lyfta  skattefördelar  med

denna försäljning. Det visade sig i efterhand att skattejuristen dels räknat fel men

också  läst  lagtexten  fel  vilket  ledde  till  att  försäljning  bar  med  sig  en  rejäl

vinstskatt. Brita och medkäranden yrkade då på en återgång av avtalet.

När fallet kom upp i HD började domstolen med att gå igenom tidigare praxis

där ett liknande fall kommit upp till prövning. I det fallet yrkade säljaren på en

återgång med hjälp av förutsättningsläran eftersom det visade sig att köparen inte

haft möjlighet att betala. I det fallet lämnade HD talan utan bifall eftersom den

37 Se Kleineman, J, Förutsättningsläran två steg framåt och ett steg bakåt. JT1989/90 s.522, s.525.
38 Se Kleineman, J, Förutsättningsläran två steg framåt och ett steg bakåt, JT1989/90 s.522, s.529.
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inte  var  rättsligt  underbyggd.39 Trots  att  de  fanns  vissa  likheter  mellan  det

tidigare fallet och detta fall fann HD att det att eftersom den enda anledningen

till  att  försäljningen  skulle  ske  var  att  Brita  N  och  medkärande  skulle  få

skatterättsliga fördelar och det  istället visade sig att  försäljningen istället  fick

förödande  skatterättsliga  konsekvenser  och  att  denna  brist  inte  på  något  sätt

berodde på Brita N och medkäranden utan endast på skattejuristen så fann HD att

köpet kunde gå åter.

Rättsfallet NJA 1996 s.410 var rättsfallet som klargjorde tillämpningsordningen

av  förutsättningsläran.  Bolaget  friherren  har  lånat  pengar  av  en  bank  för  att

förvärva en fastighet. Säkerheten för lånet skulle bli fastigheten som friherren

förvärvade.  Efter  att  lånet  gått  igenom och  förvärvet  skett  visade  de  sig  att

fastigheten inte var en så kallad registerfastighet varför det inte gick att ta ut en

lagfart  på  fastigheten  och  därmed  gick  det  inte  att  ta  ut  ett  pantbrev  på

fastigheten. Friherren gick därefter i konkurs och banken ville få ut de pengar

som de lånat ut till friherren. 

När målet kom upp till prövning i HD yrkade banken framförallt på att avtalet

skulle ogiltigförklaras i enlighet med förutsättningsläran. HD går igenom tidigare

praxis på området och kommer fram till att förutsättningsläran kan komma på tal

först  efter  en  bedömning om relevanta  villkor,  tolkningsvis  eller  uttryckligen

fastställda, särskilda regler för avtalstypen och övriga lagbestämmelser saknas.

HD  går  därefter  vidare  och  säger  att  förutsättningsläran  framförallt

komplementerar avtalstolkningen och ogilitghetsgrunderna i  avtalslagen.  Efter

detta  går  HD vidare  och  dömer  efter  omständigheterna  i  det  aktuella  fallet.

Eftersom det  fanns  en  bestämmelse  som förklarade  vad  som  skulle  ske  om

banken inte fick säkerheten av friherren och detta inte har skett så är det endast

ett kontraktsbrott som har skett. Därmed är det endast en hävning av avtalet som

det är fråga om och separationsrätt medföljer inte med hävningen.

39 Se NJA 1986 s.205.
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Målet i sig har väckt lite uppmärksamhet inom doktrinen. Framförallt är det hur

HD  uttrycker  att  förutsättningsläran  tillhör  avtalstolkningen.  Tidigare  har

förutsättningsläran ansetts tillhöra utfyllning vid avtalsförhållanden.

NJA  1997  s.5  handlar  om  en  kvinna  som  köpt  en  nyproducerad

bostadsrättslägenhet.  Efter att  kvinnan köpt denna lägenhet får bostadsbolaget

problem med att sälja de övriga lägenheterna i fastigheten och hyr därför ut dessa

till  hyresbolag.  Kvinnan  anser  att  detta  är  felaktigt  eftersom  hon  köpt  en

bostadsrätt  i  fastigheten under förutsättningen att  hela  fastigheten skulle  vara

avsedd för bostadsrätter. När fallet kom upp i HD så fördes diskussionen om

huruvida förutsättningen varit väsentlig och synbar vilket den fanns vara i detta

fallet. Däremot föll prövningen på riskrekvisitet eftersom bostadsrättsföreningen

riskerade att gå i konkurs och de som tecknat sig för bostadsrätter i föreningen då

skulle lida en större skada än de gjort så fann HD att bostadsrättsföreningen inte

skulle stå risken för den felaktiga förutsättningen.

Fallet NJA 1999 s.575 handlar om Sparbanken som blev utsatta för ett bedrägeri

där en man Jacob K gav dem uppgifter om att 295 miljoner skulle föras över till

ett antal olika konton. Överföringen skulle ske från ett konto på Nordbanken till

ett  konto på Sparbanken.  Av de 295 miljonerna skulle  allt  utom 25 miljoner

skickas vidare till ett tredje konto på Svenska Handelsbanken. Av de 25 miljoner

som var kvar på kontot på Sparbanken skulle 9,3 miljoner föras över till ett bolag

vid  namn  Fortune.  Sparbanken  skulle  kontaktas  av  en  bankdirektör  på

Nordbanken för mer information om överföringarna, Henrik L ringer upp banken

och godkänner beloppet vilket leder till att Sparbanken belastar sitt clearingkonto

hos  Nordbanken  och  påbörjar  banköverföringarna.  De  för  bland  annat  över

pengarna  till  Fortune.  När  Nordbanken  dagen  efter  försöker  föra  över  270

miljoner  till  kontot  hos  Svenska  Handelsbanken vägrar  de  ta  emot  pengarna

eftersom de kände till  bolaget ifrån och visste därför om att  de inte hade de

ekonomiska möjligheterna till en överföring av det här slaget. Det uppdagas då

22



att  Sparbanken  blivit  utsatt  för  ett  bedrägeri  och  frågan  i  målet  är  huruvida

Fortune kan tvingas betala tillbaka de 9,3 miljonerna som blivit överfört till dem.

Sparbanken hade i sitt sistahandsyrkande att pengarna skulle gå åter genom att

betalningen blivit ogiltigförklarad enligt förutsättningsläran eftersom det var en

väsentlig förutsättning för dem att det fanns medel på kontot som skulle belastas

och denna förutsättning hade visat sig vara oriktig.

HD  bedömer  i  fallet  att  en  part  i  ett  avtal  eller  en  betalningstransaktion

regelmässigt  måste  börar  risken  för  att  denna  förutsättning  brister,  det  går

därefter vidare med att det någon gång efter en objektiv bedömning kan anses

lämpligt och rimligt att risken för att en förutsättning slår fel ligger motparten till

last. I förevarande fall hade däremot Fortune inte någon överblick alls över vilka

förhållanden betalningen berodde på, därför fanns det inga skäl att Fortune skulle

stå den risken.

I NJA 1999 s.793 anlitade Bolaget Sun bolaget IAF för att utföra ett antal tjänster

för deras räkning. För att betala omkostnader för dessa tjänsterna förde Sun över

8,5 miljoner till IAF och bolagen kom sinsemellan överrens om att dessa pengar

skulle återföras till Sun så snabbt som möjligt. När pengarna skulle återbetalas

fick banken på förmiddagen ordern om återbetalning. På eftermiddagen drogs

IAFs kredit hos deras bank in vilket ledde till  att  det  inte fanns täckning för

återbetalningen. Suns bank meddelade då att Sun inte kunde disponera de insatta

medlena på sitt konto och därefter återbetalade Suns bank tillbaka medlena till

IAFs bank. Sun stämde då in banken till  tingsrätt  eftersom de inte hade haft

någon rätt  att  betala tillbaka pengarna. Rättsfallet  är tämligen långrandigt där

banken har sju alternativa yrkanden varav ett är förutsättningsläran. Anledningen

till  att  banken yrkar på förutsättningsläran är att  bankens förutsättning, att  de

skulle  erhålla  medel  från  den  andra  banken,  hade  brustit.  HD ogillade  detta

yrkande  framförallt  med  grunden  att  banker  vilka  ägnar  sig  åt  yrkesmässiga

betalningsförmedlingar har högre ställda krav. HD ger också en liten brasklapp

till banken och påpekar att om de hade kunnat visa att IAF eller Sun givit någon

23



form av garanti för att medlen hade funnits vilket gjort att banktjänstemannen

underlåtit  att  göra en kreditkontroll så hade yrkandet kanske fått mer gensvar

men  eftersom  det  inte  tagits  upp  kan  frågan  inte  bedömas  utifrån  det

perspektivet.

3.5.2. Rättsfall från Hovrätterna.

Det  finns  ett  antal  spridda  rättsfall  på  förutsättningslärans  område  från

hovrätterna,  rättsfallen  är  inte  lika  utförliga  som  i  HD  och  de  är  inte  lika

utvecklade  förklaringar  på  hur  förutsättningsläran  tillämpats  men  det  kan

fortfarande vara av intresse att läsa rättsfallen för att få en uppfattning om hur

underdomstolarna tillämpar förutsättningsläran

Det första rättsfallet från hovrätterna är RH 1987:1. Fallet rör Pareto Leasing AB

köpte fyra maskiner av Linexa aktiebolag för att sedan leasa ut dem till Linexa

Maskin Aktiebolag. För att avtalet skulle gå igenom så krävdes det att dels Stig L

som var  styrelseledamot  och firmatecknare  för  båda  bolagen skrev  under  ett

borgensåtagande men det krävdes även att Hans A som var minoritetsaktieägare

skrev under på detta också. Hans A var dessutom medveten om att maskinerna

hade ett högre värde än beloppet som de leasades för och eftersom han var van

vid leasingavtal som han tecknat vid bilköp så var han därför inte orolig över att

borgensåtagandet skulle få en reell verkan. Linexa maskin kunde därefter inte

betala  sina  leasingavgifter  och  gick  senare  i  konkurs.  Pareto  gjorde  därefter

anspråk på maskinerna men konkursförvaltaren bestred detta med hänvisning till

att maskinerna inte traderats och att ett sakrättsligt skydd därför inte var uppnåt.

Maskinerna  såldes  därför  för  konkursboets  räkning  och  Pareto  fick  ingen

utdelning av detta.

Pareto har därför valt att kräva in borgensåtagandet från Hans A. Hans A bestred

detta och hävdade att han hade skrivit på borgensåtagandet under förutsättningen

att Pareto fått en sakrättsligt giltig säkerhet i maskinerna. I hovrättens domskäl

framkommer att avsikten med det avtalet som träffats mellan Pareto och Linexa

Maskin var att Pareto skulle få ett sakrättsligt skydd. De går vidare och påpekar
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att  detta  även  har  betydelse  för  den  som  går  i  borgen  för  leasetagarens

förpliktelser. Det konstaterar därefter att förhållandet att leasingobjektets värde

inte täcker leasegivarens fordran inte leder till någon annan bedömning. I Fallet

så  framgår  det  att  Hans  A varit  medveten  om betydelsen  av  att  Pareto  haft

säkerhet i maskinerna. Det är alltså klart att detta var en för avtalets ingående

avgörande förutsättning för ingåendet av avtalet. De går därefter vidare och säger

att  det  måste  ankomma  på  Pareto  att  bära  risken  för  den  förutsättningens

bristande. Därefter går de vidare och anser att borgensåtagandet är ogiltigt till

den del fordringen täcks av maskinernas värde och påpekar i samband med detta

att  Pareto  inte  har  påstått  deras  fordran  vid  en  avräkning  skulle  överstigit

leasingobjektens försäljningsvärde.

Nästa  rättsfall  som  refereras  är  RH  2004:45.  L-G.C  och  K.L  drev

näringsverksamhet i ett antal bolag. De beslutade att en fastighet i Vimmerby

skulle  bebyggas  med  hotell  och  restaurang  som  skulle  ingå  i  en

konferensanläggning. Finansieringen för den utbyggnaden skulle ske med medel

från en låst  finansieringsfond som fanns i  bolaget  J-son Restaurang AB.  Det

visade  sig  sedan att  en  företrädare  för  J-son fört  investeringsfondmedlena  ur

landet  vilket  ledde  till  konkurser  i  några  av  de  bolag  L-G.C och K.L gick i

konkurs. De förde då diskussioner med Skaraborgsbanken som var borgenärer i

de konkursdrabbade företagen vilket ledde till  en överenskommelse om att L-

G.C  och  K.L  bildade  ett  nytt  bolag  som  förvärvade  fastigheterna  av  de

konkursade bolagen. Som säkerhet för bankens fordran på detta bolag skrev L-

G.C  och  K.L  på  ett  borgensåtagande  om  hundratusen  vardera  samt  att  de

pantsatte  sina  fastigheter för  bolagets  skulder.  De tecknade även ett  generellt

borgensåtagande genom en obegränsad proprieborgen för ett av bolagen.

De  olika  pantbreven  och  borgensåtagandena  har  därefter  blivit  påkallade  att

återbetalas. L-G.C och K.L bestred att dessa pantbrev och borgensåtaganden var

ogiltiga eftersom en förutsättning för att dessa avtal skrevs på var att de skulle få

en kredit om 12 miljoner av banken. Hovrättens bedömning i fallet är att det

förvisso varit en väsentlig och synbar förutsättning att L-G.C och K.L skulle få
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kredit men eftersom de i samband med den nya överrenskommelsen med banken

då också utträtt från äldre förpliktelser var det inte bevisat att de hamnade i ett

sämre ekonomiskt läge än de varit tidigare. Därför var det inte rimligt att låta

kreditstoppet förklara borgensförpliktelserna och pantbreven ogiltiga.

T 1379-08 var ett rättsfall som rörde en ogiltigförklaring av ett bodelningsavtal

genom  att  utnyttja  förutsättningsläran.  Mihai  och  Anna  genomgick

äktenskapsskillnad och upprättade därvid ett bodelningsavtal. I bodelningsavtalet

kom de fram till att en fastighet i Rumänien skulle tillfalla Mihai i utbyte mot att

han erlade en betalning till Anna. Fastigheten hade dock Annas mor som ägare

eftersom Mihai och Anna båda var svenska medborgare och därför inte kunde

äga fastigheter i Rumänien. Annas far gick bort efter bodelningsavtalets slutande

vilket  innebar  att  fastigheten  upptagit  i  faderns  dödsbo  vilket  lett  till

komplikationer vid fastighetens överlåtelse till Mihai. 

Hovrätten  ansluter  sig  till  tingsrättens  bedömning  i  fallet.  I  tingsrätten  så

diskuteras  det  att  en part  regelmässigt  måste  stå sin  egen risk för  att  dennes

förutsättningar för avtalet är felaktiga. I förevarande fall så var det avgörande för

Mihai att fastigheten i Rumänien skulle överlåtas till honom utan problem och

när just denna förutsättning brast så fann tingsrätten att båda parterna ska stå för

den risken. Tingsrätten påpekar därefter att den omstridda fastigheten ingår i det

dödsbo  där  Anna  är  dödsbodelägare.  På  denna  grund  så  förklaras

bodelningsavtalet för ogiltigt och Mihai ska få igen det han till följd av avtalet

givit till Anna.

I  rättsfallet  FT 856-13 slöt  bolaget Ingessons ett  avtal  med Telia om ett  4G-

abonnemang.  Det  visade  sig  däremot  att  det  inte  fanns  4G-täckning  på  det

området där bolaget var placerat så bolaget bestred fakturan. När frågan kom upp

i domstol yrkade bolaget på att avtalet skulle vara ogiltigt i första hand på grund

av förutsättningsläran. 
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Hovrätten går in och gör först en väsentlighetsbedömning och anser att det när

ett  abonnemangsavtal  träffas  är  det  en  väsentlig  förutsättning  att  det  finns

täckning så att abonnemanget går att använda. Hovrätten går därefter vidare och

bedömer synbarheten av denna förutsättning och anser att det med hänvisning till

vad som framgår av bolagets information och vart det är placerat så borde Telia

ha  insett  att  det  var  en  väsentlig  förutsättning.  Därefter  går  hovrätten  in  på

riskbedömning och anser att eftersom Telia hade bäst information om vart 4G-

nätet  fungerade  och  hur  det  fungerar  samt  att  det  inte  skulle  vara  särskilt

betungande  för  Telia  att  regelmässigt  upplysa  presumtiva  kunder  om  vilka

begränsningar nätet hade så skulle Telia stå risken för att bolagets förutsättning

brast.

Nästföljande rättsfall som även det rör omständigheter mellan två privatpersoner

är  T  3511-09.  Mimo  och  Hans  inledde  ett  förhållande.  Under  förhållandets

varaktighet skedde det ett antal transaktioner från Hans till Mimo, vissa av dessa

transaktioner var till små belopp medan vissa var till höga belopp. Förhållandet

tar senare slut  och Hans stämmer in Mimo till  domstol för  att  få  tillbaka de

pengar han enligt honom lånat ut till henne. Mimo bestrider yrkandet och anser

att det rör sig om gåvor och inte lån.

Rättsfallet rör ett stort antal gåvor/lån och omständigheterna i fallet kommer inte

vidare redogöras här. Hovrätten finner att en del av överlåtelserna är att anse som

lån medan en del är att anse som gåvor. Angående gåvorna yrkar Hans på att de

ska ogiltigförklaras enligt antingen 30, 31, 33 eller 36 §§ AvtL. Hovrätten finner

att  det  inte  finns  någon  anledning  till  att  låta  någon  av  gåvorna  anses  som

ogiltiga  i  enlighet  med  30,  31  eller  33§§  AvtL.  Angående  36§  AvtL anser

däremot hovrätten att  två av gåvorna som bestod av betydande belopp måste

anses som lämnade under förutsättningen att förhållandet skulle fortsätta. Denna

förutsättning måste varit  synbar för Mimo när hon mottog gåvorna.  Eftersom

deras  relation  upphörde  så  måste  därför  förhållanden  anses  ha  förändrats  så

avsevärt att det skulle vara oskäligt att låta gåvorna fullt ut bestå.
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Det sista rättsfallet från hovrätterna som refereras i detta arbete är T 1402-13.

Bolaget Active hade tecknat ett leasingavtal med Medical Leasing om en produkt

som bolaget Vitasil erbjöd. När Active började utnyttja produkten visade det sig

att den var felaktig vilket ledde till att Active inte ville betala för produkten. De

skickade tillbaka de fakturor som Medical Leasing skickade till dem med texten

"jag bestrider denna faktura". Eftersom Active inte betalat någon av hyrorna sade

Medical Leasing upp avtalet och krävde Active på skadestånd. Active försökte få

leasingavtalet  för  ogiltigförklarat  bland  annat  med  hjälp  utav  av

förutsättningsläran. I hovrätten så började domarna först med att påpeka att det

går att förklara leasingavtal ogiltiga med hjälp utav förutsättningsläran. Det går

därefter vidare och redogör för att om ett avtal ska förklaras som ogiltig med

hjälp utav förutsättningsläran så kräver  det  att  förutsättningen varit  väsentlig,

synbar och det ska vara skäligt att lägga risken för den bristande förutsättningen

på motparten. I förevarande fall rörde det sig om ett leasingavtal där parten som

var ansvarig för uthyrningen inte på något annat sätt var ansluten till produkten.

På  grund  utav  detta  så  kunde  därför  inte  Medical  Leasing  ha  insett  att

förutsättningen varit väsentlig och inte heller så kan den ha varit synbar för dem.

Hovrätten  går  därefter  vidare  och  resonerar  att  det  på  grund  utav

leasinginstitutets funktion inte kan vara skäligt att lägga risken för en bristande

förutsätnting angående varan på leasingbolaget. Avtalet kunde därför inte anses

som ogiltigt i enligt förutsättningsläran.

3.5.3. Rättsfall från Arbetsdomstolen.

Det första rättsfallet som refereras från arbetsdomstolen är AD 1979 nr 143. Jill

blev  anställd  av  Ödeshögs  kommun  som  socialassisten.  Innan  anställningen

skulle  påbörjats  hävde  kommunen  anställningsavtalet  på  grund  av  personliga

skäl från Jills sida. Kommunen fick reda på efter anställningsavtalets ingående

att Jill tidigare dömts till villkorlig dom för medhjälp till grovt narkotiabrott samt

att hon innan domens prövotid löpt ut anhållits och häktats som misstänkt för

medhjälp till  ett  likadant brott.  Hon har efter anställningstidpunkten fällts  till

ansvar för medhjälp till grovt narkotikabrott vid sju tillfällen och har dömts till
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fängelse i sex månader.

SSR som talar för Jills räkning hävdade att brotten bestod i att Jill medverkat

som bilförare vid resor där hennes man som var narkotikamissbrukare köpt och

sålt  narkotia  och  att  dessa  saknar  samband  med  hennes  arbete  och  hennes

förmåga att sköta det. Hon hade dessutom endast medverkat för att hennes man

inte  skulle  köra  bil  utan  körkort  och  i  narkotikapåverkad.  SSR anser  att  det

kommunen gjort i realiteten var att jämställas med ett avskedande samt att det

inte fanns några skäl för avskedandet.

Kommunen har yrkat på att de i första hand hade rätt att häva avtalet med stöd av

33,  36§§  AvtL alternativt  förutsättningsläran.  I  sista  hand  säger  det  att  om

arbetsdomstolen inte finner att skäl för en hävning förelåg enligt 33, 36§§ eller

förutsättningsläran  så  var  det  fortfarande  ett  avsked  enligt  18§

Anställningsskyddslagen. Arbetsdomstolen konstaterade att avskedet var rimligt

med hänsyn till omständigheterna i fallet och till anställningens typ. De prövade

även frågan om anställningen hade kunnat  hävas  på grund av Jills  brottsliga

verksamhet. De ansåg där att det var en väsentlig förutsättningen för kommunen

att personen de skulle anställa var en person som kommuninnevånarna kunde

väntas hysa förtroende för denne samt att Jill måste antagas ha insett det.

Nästkommande rättsfall är AD 1997 nr 7 vilket handlar om ett turordningsavtal

som skrivits på en arbetsplats. Det fanns arbetsbrist inom ingenjörsavdelningen

på Linköpings kommun. Kommunen och en facklig representant satte sig ned för

att skriva turordningsavtal för att avgöra vilka som behövde sägas upp. De kom

fram till att två personer skulle gå och skrev ett turordningsavtal angående detta.

Direkt efter att turordningsavtalet var påskrivet ansåg kommunen att det krävdes

att ytterligare två personer till behövde sägas upp. 

Arbetsdomstolen gör en bedömning huruvida förutsättningsläran kan utnyttjas

för att förklara turordningsavtalen ogiltiga. De konstaterar att förutsättningsläran
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kan  komma till  användning  om en  förutsättning  är  väsentlig  och  synbar  för

motparten. Frågan som är aktuell i målet är huruvida det har varit synbart för

kommunen  att  facket  endast  åsyftade  två  personer  när  de  skrev  på  avtalet.

Arbetsdomstolen anser att det inte går att bevisa att facket gjort det tillräckligt

synbart för kommunen att de förstod att detta var en väsentlig förutsättning.

Sista rättsfallet från arbetsomdomstolen som refereras i detta arbete är AD 2014

nr 39.  Den 13 augusti  2012 fick I.B anställning hos uddevalla kommun som

lärare i svenska och engelska för högstadieelever. Den 20 december 2012 hävde

kommunen anställningsavtalet på grund av att hon saknade den behörighet hos

påstått sig ha under anställningsförfarandet. Kommunens förstahandsyrkande var

att I.B gjort sig skyldig till svek enligt 30§ AvtL men i en alternativ grund yrkade

kommunen  på  att  avtalet  skulle  förklaras  overksamt  i  enlighet  med

förutsättningsläran.  Arbetsdomstolen  tar  i  sina  domskäl  upp  att

förutsättningsläran  är  en  allmän  rättsgrundsats  och  den  kan  anses  vara  ett

komplement  till  de  övriga  ogiltighetsgrunderna  i  avtalslagen.  I  fallet  hade

kommunen utgått  från den förutsättningen att  I.B hade behörighet  att  lära  ut

svenska  på  högstadienivå.  De  ansåg  även  att  denna  förutsättning  för

anställningsavtalet var synbar för I.B. Därefter följer en bedömning om vem som

lämpligen bör bära risken för denna förutsättnings bristande. I.B hade förvisso

lämnat  en  oriktigt  uppgift  om en  objektiv  egenskap  hos  sig  själv  men  med

beaktande  av  de  övriga  omständigheterna,  bland  annat  att  skollagstiftningen

genomgått många förändringar och det faktum att I.B i den meritförteckning hon

bifogat tillsammans med sin ansökan och platsen angivit att hon endast hade en

examen för att undervisa på mellanstadienivå och att kommunen med endast ett

par enkla motfrågor hade kunnat få insikt i att I.B inte var behörig att undervisa

på högstadienivå så är det därför rimligast om kommunen bär risken för denna

förutsättnings bristande.

3.5.4. Allmänna reklamationsnämndens beslut

Här  följer  två  stycken beslut  från allmänna  reklamationsnämnden.  Det  första
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beslutet är från 2004 och det andra är från 2007. 

I ARN 2004-5287 så ingick H i ett avtal om köp av en bil och sökte även en

kredit för att betala den. Innan bilen levererades meddelade säljaren att H inte

godkänts som ensam kredittagare. Säljaren gav som förslag att H:s fru skulle stå

som medsökande. H förklarade då att hans fru inte var intresserad av att vara

medsökande.  Säljaren  bestred  händelseförloppet  och  anförde  att  utan  ansåg

istället att att H först när bilen vara leveransklar förklarade att hans fru inte var

villig  att  vara  medsökande  till  krediten.  Säljaren  krävde  då  H  på  en

avbeställningskostnad  eftersom  bilen  redan  blivit  utrustad  med  alla  de

extratillvalen H beställt.

Allmänna reklamationsnämnden ansåg att H:s möjlighet till att få kredit var en

förutsättning för att köpa bilen. Denna förutsättning brast i samband med att han

inte fick någon kredit beviljad samt det hade varit synbart för säljaren att denna

förutsättning var  väsentlig  därför  ansåg allmänna reklamationsnämnden att  H

inte var bunden av köpeavtalet.

I ARN 2007-0514 ingick B i ett abonnemangsavtal med en digital-tvoperatör.

Avtalet  hade  en  viss  bindingstid  och  gällde  ett  visst  antal  kanaler.  Under

avtalsförhållandet ändrade operatören programpaketet vilket ledde till att många

av de golfsändningar som tidigare ingått i paketet lades i en separat kanal som B

behövde betala extra för att få tillgång till. B anförde därefter att anledningen till

att han ingick avtalet med operatören var att han ville se golf. B ansåg därför att

han antingen skulle få den extra kanalen utan extra kostnad alternativt att han

inte längre skulle vara bunden av abonnemangsavtalet.

Allmänna reklamationsnämnden gick först igenom de allmänna bestämmelserna

för  abonnemangsavtalet  där  förutsättningarna  för  hur  operatören  fick  ändra

kanalutbudet reglerades. De konstaterade därefter att det inte rörde sig om en

förändring av kanalutbudet i sig utan det var bara golfsändningarna som lyfts

31



bort  ur  en  kanal  och  därefter  förts  in  i  en  ny  kanal.  Förändringar  i  själva

programutbudet  reglerades  inte  i  avtal  vilket  innebar  att  Allmänna

reklamationsnämnden  ansåg  att  de  kunde  falla  tillbaka  på  allmänna

avtalsrättsliga  principer.  Nämnden konstaterade  att  det  inte  är  möjligt  för  en

näringsidkare att gardera sig mot ändrade förutsättningar men att det i vissa fall

kan vara skäligt att låta en konsument frånträda ett avtal om förutsättningarna

förändrats på ett så väsentligt sätt och detta varit synbart att denna förutsättning

varit väsentlig för konsumenten. I ärendet har B påstått att enda anledningen till

att  han ingått  avtalet  var på grund av golfsändningarna.  Operatören borde ha

insett att det var viktigt för B att de sändningarna som ingick i det programutbud

han  tecknat  upp  sig  på  vid  avtalets  ingående  skulle  funnits  kvar  under  hela

avtalets gång. När det skedde en så pass väsentlig förändring av den levererade

tjänsten borde operatören insett att detta kunde ha stor betydelse för kunderna

och av denna anledning borde operatören i samband med det ändrade utbudet

erbjudit  sina  kunder  att  frånträda  avtalet  eller  fortsätta  under  de  förändrade

förutsättningarna.  Nämnden  finner  det  därför  oskäligt  att  tvinga  operatörens

kunder att kvarstå i ett långvarigt avtal när innehållet förändras så pass mycket.

B ska därför ha en rätt att frånträda avtalet.

3.6. Sammanfattning av Praxis

Vid  en  sammanfattning  av  denna  praxis  går  det  att  konstatera  att

förutsättningsläran har solida rekvisit för när den ska tillämpas. Framförallt går

det  att  läsa  ut  förutsättningslärans  roll,  en  rimlighetslösning när  ingen annan

lösning  är  tydligt  framträdande.  Inom  doktrin  har  bland  annat  uttalats  att

förutsättningsläran inte har en reell funktion inom framförallt den kommersiella

sektorn  vilket  jag  finner  som  ett  intressant  uttalande.40 Förvisso  har

förutsättningsläran  utnyttjas  till  att  lösa  problem  inom  den  familjerättsliga

sektorn.41 Men det går inte att  förneka att  förutsättningsläran fått  en funktion

inom  den  förmögenhetsrättsliga  sfären  även  om  det  är  endast  vid  ett  fåtal

40 Se Hedwall, M, Tolkning av kommersiella avtal, s.57.
41 Se t.ex. NJA 1981 s.269, NJA 1989 s.614, T 3511-09, T 1379-08.
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tillfällen den kan tillämpas.42

Vid  en  genomläsning  av  rättsfallen  går  det  också  att  konstatera  att

förutsättningsläran är lättare att tillämpa för en privatperson än för företag. Ställ

som ett exempel rättsfallen NJA 1996 s.410 mot NJA 1993 s.319 ser vi att HD:s

bedömning av huruvida förutsättningsläran går att tillämpa samt genomgången

av rekvisiten var grundligare utredd i NJA 1996 s.410. Det verkar dessutom som

att jämkningsmöjligheten vilken är en av de rättsföljder förutsättningsläran har

sällan har använts. Enda rättsfallet där domstolen faktiskt jämkar ett avtalsvillkor

och faktiskt jämkar avtalet är RH 1987:1 där Hans A blir fri från betalning upp

till det belopp skogsmaskinerna skulle ha inbringat om leasinginstitutet inte hade

gjort fel.

Vad som är intressant  att  läsa är att  arbetsdomstolen uppenbarligen gör vissa

bedömningar  inom  förutsättningslärans  område.  Även  allmänna

reklamationsnämnden  gör  bedömningar  enligt  förutsättningsläran.  Nu  är  det

förvisso så att allmänna reklamationsnämnden inte har någon rättsverkan utan

endast  ska  vara  vägledande  men  ordförande  som  sitter  i  allmäna

reklamationsnämnden  ska  vara  jurist  med  domarerfarenhet.43 Att

arbetsdomstolen nyttjar förutsättningsläran är inte något nytt men det solidifierar

ändå förutsättningsläran som en avtalsrättslig princip. Däremot kan troligtvis inte

avtalsrättsliga  ogiltighetsregler  få  samma  bärkraft  inom  arbetsrättsliga  tvister

som de har inom den övriga avtalsrätten på grund av arbetsrättens särpräglade

natur.44

En  iakttagelse  som  kan  göras  vid  en  sammanfattning  av  praxis  är  att  de

rättsfallen som kommit upp i HD framförallt rör kommersiella förhållanden, de

är i vart fall i övervikt medan de rättsfallen som kommer från hovrätterna oftare

verkar röra sig om konflikter mellan enskilda. Kollar vi dessutom på följden av

rättsfallen så  är  det  få  av de kommersiella  avtalen  som faktikst  leder  till  ett

42 Se NJA 1985 s.178, RH 1987:1, NJA 1996 s.410.
43 Se Förordning (2007:1041) med instruktion för allmänna reklamationsnämnden 26§.
44 Se Ingvarsson, T, Ogiltighet och rättsföljd, s. 130ff.
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ogiltigförklarande av rättshandlingen medan det oftare i de fallen där det rör sig

om två enskilda som ogiltigheten oftast får genomslag. Det enda rättsfallet där

två kommersiella parter har ingått och avtalet förklarats för ogiltig är NJA 1985

s.178 och då rörde det sig om väldigt speciella omständigheter.45 Förutom detta

fall  är  det  egentligen  endast   FT  856-13  från  hovrätterna  där  det  är  två

kommersiella parter och den part som yrkat på ogiltigheten fått igenom den. Vad

som kan sägas om detta rättsfall egentligen är att ställningen mellan dem var så

olika, det var Telia mot ett litet åkeriföretag vilket inneburit att maktställningen

varit i princip densamma som om det varit en privatperson mot Telia. Men det är

också någonting som antyder att förutsättningslärans grundidé fortfarande finns

kvar vilket är en ventil för orimliga avtal. Eftersom en kommersiell part alltid har

större insikt och möjlighet avtala om omständigheterna vid avtalets ingående kan

det därför anses som rimlig att högre krav ställs för att förutsättningsläran ska

kunna tillämpas.

Vad som slutledningsvis går att säga om förutsättningsläran efter en genomgång

av praxis är att domstolarna är restriktiva med att tillämpa förutsättningsläran.

Detta  är  förståeligt  då  det  är  en princip som inte  finns  stadgad någonstans  i

lagtexten och det är ur en förutsebarhetssynvinkel inte lämpligt att då ge denna

princip för stor räckvidd.

3.7. Förutsättningsläran inom doktrin

Inom doktrin har lösningar för hur förutsättningsläran ska bli "bättre" diskuterats,

framförallt  är  det  äldre  doktrin  där  det  diskuterats.  När  det  gäller  de  äldre

författarna kan t.ex. Arne Wiberg användas som ett exempel. När han gjorde en

genomgång  av  praxis  där  förutsättningsläran  kommit  till  användning

konstaterade han att praxis inte var entydig utan ansåg istället att de problem

förutsättningsläran använts på borde lösas genom "en lagregel med stort spelrum

för  domares  skön".46 Lennart  Vahlén  ansåg  att  förutsättningsläran  saknade

45 Se Flodgren, B, Förutsättningsläran – ett komplement till avtalslagen, Avtalslagen 90 år där 
författaren ingående går in och diskuterar de omständigheter som fanns när rättsfallet kom upp i HD, 
bland annat Åhslingdoktrinen.

46 Se Wiberg, A, Bristande och oriktiga förutsättningar utanför avtalslagen och andra lagbestämmelser, 
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lagstöd samt att  det  fanns för många olika åsikter om vad förutsättningsläran

betydde  inom  doktrinen  och  att  dåtidens  domare  inte  ville  ta  ställning  till

förutsättningsläran.  Han  ansåg  att  förutsättningsläran  borde  inskränkas  och

genom det skulle den ges en mer precis betydelse och uttryckte sig som så att det

som "förloras  i  omfång  kommer  man  vinna  i  exakthet".47 Karlgrens  syn  på

förutsättningsläran  var  att  den  inte  var  helt  enkel  att  tillämpa  på

förutsättningsfrågor utan den borde tillämpas med stor försiktighet.48 Knut Rodhe

höll  med  i  Vahléns  syn  på  förutsättningsläran   men  ansåg  också  att

förutsättningsläran inte skulle användas som en direkt lösning på en avtalsdispyt

utan den skulle snarare ses som en "pyskologisk öppning i regelsystemet" som

skulle  låta  domare  skapa  nya  regler  för  det  aktuella  fallet  och  att

förutsättningsläran då skulle vara en "inkörsport  för  nya naturalia negotii  vid

olika avtalstyper".49

Av de  senare  författarna  som skrivit  om förutsättningsläran  märker  vi  bland

annat Anna Christensen som skrev två artiklar där hon bland annat lade fram att

förutsättningsläran  borde  omformuleras.50 Hon  riktade  kritik  mot

förutsättningsläran på två områden, det första var att förutsättningslärans område

var för stort och för vagt inramat medan det andra var att läran bestod av en

felaktig  beskrivning  av  de  typfall  som  förutsättningsläran  egentligen  skulle

omfatta. Hon ville istället att förutsättningsläran skulle omformuleras till en regel

angående ensidiga och gemensamma misstag där synbarhetskravet skulle frångå

vid  gemensamma misstag.  Efter  denna  bedömning ansåg hon att  en objektiv

bedömning huruvida misstaget skulle påverka avtalsbundenheten.51 Hellner såg

egentligen bara två användningar för förutsättningsläran i svensk rätt. Den första

funktionen var en ogiltighetsanledning som går utöver den ogiltighetsanledning

som finns  stadgad i  33§ AvtL,  den  andra  var  en  mellanlösning  när  normala

SvJT 1942 s.773, s.799.
47 Se Vahlén, L, Bör förutsättningsläran avskaffas? TfR 1953 s.394.
48 Se Karlgren, H, ett rättsfall till belysning av den s.k. Förutsättningsläran SvJT 1956 s.521.
49 Se Rodhe, K, Allmän privaträtt – avtalsrätt – obligationsrätt, SvJT 1971 s.175ff.
50 Se Christensen, A, TfR 1973 s.311 & Tfr 1973 s.482.
51 Se Christensen, A, TfR 1973 s.482, s.507ff.
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kontraktsrättsliga sanktioner inte var berättigade.52 Han skrev därefter en artikel

efter NJA 1996 s.410 där han konstaterade att HD använt förutsättningsläran som

en  subsidiär  rättsregel  som  kan  användas  när  en  händelse  som  varken  var

förutsedd i avtalet eller i de dispositiva rättsreglerna.53 Han konstaterade även att

förutsättningsläran  har  en  funktion  på  händelser  som  inträffat  efter  avtalets

ingående eftersom 33§ AvtL endast hänför sig till  händelser som inträffat vid

avtalets  ingående  och  förutsättningsläran  täcker  då  det  område  där  något

oförutsett har inträffat men det är inte så grovt att det går att bedöma som svek in

contractu.54 Han går även in och diskuterar de övriga nordiska ländernas syn på

förutsättningsläran och vissa europeiska länder och kommer fram till att inget av

dem har funnit ett bra objektivt sätt för att bedöma vem risken ska stå på men att

de övriga länderna är krisika mot den subjektiva läran.55 Han följer upp detta

med att ställa några frågor som har tagits ur den rättsekonomiska diskussionen

angående vart risken bör läggas, är det den part som haft störst anledning vid

ingåendet av avtalet att uppmärksamma risken men unedlåtit att ta med detta i

avtalet eller är det den parten som billigast kan anpassa sig till den uppkomna

situationen.56 Boel  Flodgren  skrev  i  festskrift  till  avtalslagen  90  år  om

förutsättningsläran  och  tog  där  avstamp  i  Järnsidafallet.57 Hon  anser  att

förutsättningsläran är ett viktigt komplement till avtalslagen och tar i sin artikel

upp de meningsskiljaktigheter som finns på förutsättningslärans område och att

det  vid  en  genomläsning  av  doktrin  framstår  som  att  förutsättningsläran  är

någonting negativt och inte ska användas i svensk rätt. Hon anser att detta är

felaktigt eftersom den negativiteten som finns framförallt  legitimerar sig själv

genom  gamla  källor  och  tar  inte  hänsyn  till  förarbetsutalandena  till

generalklausulen.58 Flodgrens  slutsats  i  sin  artikel  är  att  förutsättningsläran

fortfarande  har  en  funktion  som  en  ogiltighetsregel  vilken  suppleerar

avtalslagens övriga ogiltighetsregler. Hon anser att det inte råder någon större

52 Se Hellner, J Advokaten 1988 s.86ff
53 Se Hellner, J, Förutsättningsläran 1997, JT 1996/97 s.201, s.203.
54 Se Hellner, J, Förutsättningsläran 1997, JT 1996/97 s.201, s.206.
55 Se Hellner, J, Förutsättningsläran 1997, JT 1996/97 s.201, s.207ff.
56 Se Hellner, J, Förutsättningsläran 1997, JT 1996/97 s.201, s.209.
57 NJA 1985 s.178.
58 Se Flodgren, B, Förutsättningsläran – ett komplement till avtalslagen, Avtalslagen 90 år, s.393.
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oklarhet  om  vilka  tillfällen  förutsättningsläran  kan  användas  till  och  att

tillämpningsordningen blivit klargjord genom NJA 1996 s.410.59 Rolf Dotevall

skrev en artikel om ekvivalensprincipen vid långvariga avtal, i samband med den

påpekade han även att förutsättningslärans problem kommer framförallt när en

ogiltighet  yrkas  genom  förutsättningsläran  efter  att  lång  tid  förflutit  efter

avtalsslutet eftersom detta leder till för stor subjektivitet.60

Kleineman har skrivit två artiklar rörande förutsättningsläran inom praxis, den

första rörde NJA 1989 s.614 där han framförallt ansåg att HD tog en krånglig väg

fram  till  att  kunna  tillämpa  36§  AvtL  och  hade  hellre  kunnat  tillämpa

förutsättningsläran för att få fram den rättsliga princip han anser att rättsfallet ger

uttryck för.61 Han skrev även en artikel efter NJA 1996 s.410 men ansåg där att

nyhetsvärdet i den artikeln var att det inte fanns något nyhetsvärde i den, HD

dömde efter hur HD dömt i tidigare fall och det var inget nytt som kommit till

uttryck i detta rättsfall.62

4. Generalklausulen.

36§  Avtalslagen  infördes  i  svensk  lag  1976  och  genom införandet  av  denna

generalklausul på avtalsrättens område så gavs domstolarna en möjlighet till att

förändra  avtal  och  därmed  inskränka  på  principen  pacta  sunt  servanda.63 I

förarbetena uttrycker förarbetsförfattaren att generalklausulen bör tillämpas med

stor restriktivitet i  vad den avser andra delar än det oskäliga avtalsvillkoret.64

Departementschefen uttalade sig angående generalklausulen att den inte skulle

fungera på samma sätt som de tidigare generalklausuler som instiftats i svensk

lag utan att även fast den ska vara restriktiv så ska den fortfarande kunna gå att

tillämpa, alltså att förutsättningsläran snarast får uttrycket av spekulationer från

domaren om det inte kommer några synpunkter från avtalsparterna.65

59 Se Flodgren, B, Förutsättningsläran – ett komplement till avtalslagen, Avtalslagen 90 år, s.400f.
60 Se Dotevall, R, Ekvivalensprincipen och jämkning av långvariga avtal, SvJT 2002 s.441, s.449.
61 Kleineman, J, Förutsättningsläran två steg framåt och ett steg tillbaka, SvJT 1989/90 s.522, s.532f.
62 Kleineman, J, Förutsättningsläran tre ste tillbaka? JT 1997/98 s.438.
63 Grönfors, K, & Dotevall, R, Avtalslagen, s.247f.
64 Prop. 1975/76:81 s.110.
65 Prop. 1975/76:81 s.116f.
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Generalklausulen  stadgar  att  ett  avtalsvillkor  får  jämkas  eller  lämnas  utan

avseende  om  villkoret  är  oskäligt  med  hänsyn  till  avtalets  innehål,

omständigheterna  vid  avtalets  tillkomst,  senare  inträffade  förhållanden  och

omständigheterna i övrigt. Om det oskäliga villkoret är viktigt för avtalet i sin

helhet så får avtalet antingen jämkas i annat avseende som skulle leda till att en

balans i avtalsförhållandet återfås alternativt så kan avtalet i sin helhet lämnas

utan avseende. I andra stycket så stadgas det att extra hänsyn ska tas om den ena

parten är konsument eller har en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.

4.1. Generalklausulens historia.

När avtalslagen instiftades så ansåg lagstiftaren att avtalslagen inte var redo för

en generalklausul utan den frågan skulle lämnas över till domstolarna som vid

tolkningen av en rättshandling skulle ta tillräckligt mycket hänsyn till  att  den

rättshandlande kan ha utgått  ifrån sådana saker som oriktiga förutsättningar.66

Generalklausuler började smyga sig in i svensk rätt i början på 1930-talet. Det

var  ett  omdiskuterat  ämne,  kritikerna  ansåg  att  generalklausulerna  gav  för

mycket  frihet  åt  domarnas  fria  skön  medan  förespråkarna  ansåg  att

generalklausuler inte ställde större krav på domare än vad de redan regelmässigt

gjorde i sitt ämbete hursomhelst.67 Generalklausuler inom avtalsrättens område

började  med  33§  AvtL  som  kallas  lilla  generalklausulen.  Den  lilla

generalklausulen fick däremot inte så stor användning eftersom den endast är

tillämplig på situationer vid rättshandlingens tillkomst68 Det upptäcktes dock att

domstolarna inte utnyttjade den här möjligheten speciellt ofta därför tillsattes en

utredning för att  se över alla de mindre generalklausulerna som fanns i  olika

lagar  på  förmögenhetsrättens  område.  Denna  utredning  ledde  fram  till  en

proposition vilket sedermera blev 36§ AvtL.

Det har även diskuterats om möjligheten med en generalklausul inom debatten

66 Se Prop 1975/76:81 s.13f.
67 Grönfors, K, Dotevall, R, Avtalslagen, s.225.
68 Grönfors, K, Dotevall, R, Avtalslagen, s.226f.
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om förutsättningsläran. Bland annat uttalade sig Wiberg i samband med att han

gjorde en genomgång av praxis på förutsättningslärans område att denna inte var

entydig på hur  förutsättningsproblematiken skulle lösas  utan ansåg istället  att

problemen  kunde  lösas  genom "en  lagregel  med  stort  spelrum för  domarens

skön".69

4.2. Generalklausulens rekvisit.

Det främsta rekvisitet för generaklausulens tillämpning är att det föreligger en

oskälighet i avtalet och framförallt att denna oskälighet härrör sig till ett visst

avtalsvillkor.70 För att ett  visst avtalsvillkor ska anses som oskäligt måste alla

omständigheter  i  det  aktuella  fallet  bedömas.71 Oskäligheten  kan  bero  på  en

uppsjö av anledningar, bland annat avtalets innehål, omständigheter vid avtalets

ingående, senare inträffade förhållanden samt omständigheter i övrigt. Det är ett

väldigt spritt område som generalklausulen är avsedd att träffa. Domstolarna har

det största ansvaret när det gäller tillämpningen av generalklausulen eftersom det

är de som genom sina domskäl ska ge praxis som kan vägleda domstolarna i

framtida  fall  där  generalklausulen tillämpas.72 Förarbetet  gav  vissa  ramar  där

generalklausulen kan tillämpas och hur oskälighetensbedömningen ska gå till.

Lagrådet ansåg att det inte skulle läggas för stor vikt vid dessa ramar eftersom de

endast  är  vägledande  samt  att  de  exemplen  som  framkom  i  förarbetet  är

anpassade efter tiden då generalklausulen tillkom och detta kan innebära att de

blir föråldrade och inte anpassade för det moderna samhället.73 Omständigheter

vid avtalets tillkomst hör ihop med de övriga ogitlighetsbestämmelserna i AvtL

och  generalklausulens  syfte  är  att  fungera  på  de  situationer  där  de  övriga

ogiltighetsreglerna i AvtL inte går att tillämpa. Exempel på sådana situationer är

t.ex.  överraskningstaktik  eller  andra  sätt  att  ottilbörligt  utnyttja  ett

förhandlingsläge.74 Även  senare  inträffade  förhållanden  kan  innebära  att

69 Se Wiberg, A, Bristande och oriktiga förutsättningar utanför avtalsalgen och andra lagbestämmelser, 
SvJT 1942 s.773, s799.

70 Adlercreutz, A, Lärobok i allmän avtalsrätt, s.86f.
71 Lehrberg, B, Avtalsrättens grundelement, s.222.
72 Prop 1975/76 s.116f.
73 Prop 1975/76 s.166.
74 Prop 1975/76 s.125. 
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generalklausulen  kan  tillämpas.  Det  kräver  däremot  att  det  inte  blir  en

slentrianmässig bedömning utan domstolen måste bedöma huruvida det i avtalet

framgår vem som ska stå risken för i framtiden ändrade förhållanden. Dessutom

måste  avtalets  längd tas  i  bedömning eftersom domstolen då kan se hur  stor

möjlighet parterna haft att  anta framtida risker.  Jämkning på grund av senare

inträffade förhållanden bör främst vid tillämplig vid längre avtal.75

Den sista punkten där ett villkor kan anses som oskäligt är omständigheterna i

övrigt.  Detta  innebär  att  alla  tänkbara  omständigheter  kan  åberopas.76 I

utredningen  så  presenteras  ett  antal  omständigheter  som inte  faller  in  under

någon av de andra grunderna i lagtexten.77 Ett exempel på en sådan omständighet

är ett avtalsvillkor som är ett försök att kringgå indispositiv lagstiftning.

4.3. Generalklausulens rättsföljder.

Rättsföljden av att generalklausulen tillämpas är att det oskäliga avtalsvillkoret

antingen får jämkas eller lämnas utan avseende. Jämkningen innebär att bara en

del av villkoret förändras.78 Generalklausulen kan enligt andra meningen i första

stycket även användas till  att  ändra avtalet  i  övrigt  förutom just  det  oskäliga

avtalsvillkoret.  Det  är  då  viktigt  att  göra  en  helhetsbedömning  av  avtalet

eftersom en jämkning av en del i ett avtal kan medföra att även andra delar av

avtalet  behöver  jämkas.79 Enligt  förarbetena  ska  däremot  generalklausulens

rättsföljder  ses  som  alternativa  så  att  avtalet  antingen  jämkas  eller

ogiltigförklaras. Ett avtal går att ogiltigförklara i sin helhet genom en tillämpning

av  generalklausulen  och  vid  dessa  tillfällen  kan  det  bli  aktuellt  med  en

prestationsåtergång. Det kan i vissa fall även bli tal om återgång när ett avtal

endast förklarats för partiellt ogiltig.80

5. Generalklausulen mot förutsättningsläran?

75 Prop. 1975/76 s.127.
76 Norlén, A, Oskälighet och 36§ avtalslagen, s.35.
77 SOU 1974:83 s.131ff.
78 Grönfors, K, Dotevall, R, Avtalslagen, s.244.
79 Prop. 1975/76 s.110.
80 Se Grönfors, K, Dotevall, R, Avtalslagen s.277.
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Vad  som  skiljer  tillämpningen  av  förutsättningsläran  från  tillämpningen  av

generalklausulen är egentligen inte rekvisiten i sig. Generalklausulen har i sin

utformning  möjligheten  att  konsumera  de  flesta  om inte  alla  av  avtalslagens

ogiltighetsgrunder  i  sig.  Den största  skillnaden mellan  de  två  är  rättsföljden.

Även om generalklausulen rent hypotetiskt har möjligheten att förklara ett helt

avtal för ogiltig är det någonting som sällan har använts.  Förutsättningslärans

rättsföljder,  hel  eller  partiell  ogiltighet  är  inte  satt  i  sten  inom praxis.  Enda

tillfället  en  partiell  ogiltighet  kommit  upp  i  prövning  är  i  Paretomålet81 där

borgensåtagandet blev jämkat på ett sådant sätt att Hans inte skulle behöva betala

sitt borgensåtagande i den mån det var täckt av maskinerna som leasingföretaget

skulle haft säkerhet i.

Vad det framstår som genom praxis på förutsättningslärans område är alltså att

den endast tillämpas som en ogiltighetsregel medan praxis på generalklausulens

område tyder på att även fast den har den hypotetiska möjligheten att lämna ett

helt avtal utan hänsyn finns det fortfarande inte något belägg för detta.

Vad ni  som lärsare  däremot  kan ta  med er  när  förutsättningsläran  ställs  mot

generalklausulen  är  den  förändring  som  skett  på  tillämpningsområdet  för

förutsättningsläran. Vid en genomgång av gammal praxis går det att konstatera

att de rättsfall förutsättningsläran utnyttjades på förut kan nu på ett likafullt sätt

lösas genom generalklauslen. Det är även där vi kan konstatera en förändring av

förutsättningsläran i den riktning de äldre författarna ville att den skulle gå, en

inskränkning  och  precisiering  i  användningsområde  i  utbyte  mot  en  lättare

tillämpning.82

Vad som även är intressant vid frågan om vilket institut som ska tillämpas vid

olika fall är HD:s uttalanden i NJA 1985 s.178 och NJA 1996 s.410. I det tidigare

fallet  konstaterar  HD att  när  det  rör  sig  om bristande  förutsättningar  är  det

lämpligare  att  använda  förutsättningsläran  före  generalklausulen.  Det  står

81 RH 1989:1.
82 Se kapitel förutsättningsläran i doktrin.
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oemotsagt  i  domskälen  i  det  senare  fallet  eftersom  det  enda  HD egentligen

konstaterar i det fallet är att förutsättningsläran är subsidiär till sådant som står i

avtalet.

NJA 1949 s.134

En man gick i pension från sin kooperativa förening och fick i samband med

detta  en  pension  från  kooperativet.  För  att  denna  pension  skulle  betalas  ut

krävdes  det  att  han  inte  skulle  konkurrera  inom  kooperativets

försäljningsområde.  Mannen  öppnar  då  en  butik  precis  utanför  kooperativets

försäljningsområde och säljer in i  kooperativets försäljningsområde genom att

leverera dit. Tvisten rör därför om kooperativet ska fortsätta betala pensionen till

mannen trots att hn de facto konkurrerar med dem även om han i det fallet inte

brutit mot avtalet.

När fallet kom upp i HD fann HD att en förutsättning för avtalet var att mannen

inte  skulle  kunna  öppna  en  konkurrerande  verksamhet  inom  området  och

eftersom denna förutsättning brustit och det var av en "rättslig beaktansvärd art"

samt att det enda kriteriet för att mannen skulle få pensionen av kooperativet var

att han inte skulle öppna konkurrerande verksamhet så ansågs avtalet ogiltigt.

Detta  fallet  hade  i  dagsläget  istället  kunna  lösas  genom  generalklausulen

eftersom  sättet  som  avtalet  är  skrivet  på  ledde  till  en  oskälighet.  Denna

oskälighet  låg  i  att  mannen  fortfarande  kunde  i  fortsättningen  arbeta  men

fortfarande få ut sin pension.

6. Sammanfattning

Att få till ett rimligt slut när avtal kommer upp till prövning måste anses höra till

ett av avtalslagens största problem. Den grundläggande principen om pacta sunt

servanda kombinerat  med principen om avtalsfrihet  kan komma att  ställa  till

problem eftersom det leder till att alla kan sluta avtal utan att ha grundkunskapen

om hur det ska gå till. Ett alternativ till att minska problemen vid orimliga avtal
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skulle vara att  göra ett stringent regelsystem om hur alla avtal ska slutas och

räkna upp hur alla typer av avtalstvister ska lösas. Problemet som detta leder till

blir då istället att det inte ligger i omsättningens intresse, det skulle dels krävas

ett väldigt stort och grundligt arbete för att grunda denna lagstiftning sen skulle

det även krävas en jurist som är medveten om alla denna lagstiftning när avtalen

sluts. Det slutgiltiga problemet för denna form av lösning ligger också i att lagen

är alltsomoftast reaktiv och inte proaktiv. Om vi bara ser till de förändringar som

skett  på  avtalsrättens  område  under  de  senaste  trettio  åren  med  ett  stort

utnyttjande  av  internet  som  handelsplats.  Detta  skulle  leda  till  en  helt  ny

problematik vid avtalsslutande som därefter skulle behöva behandlas och stiftas

in till ny lag. Vad som gjort inom avtalsrättens område är då istället den stora

generalklausulen.  En tämligen öppen paragraf  som ger  ett  stort  utrymme för

domares  fria  skön.  Det  är  även  där  diskussionen  som  fördes  på

förutsättningsläran tidigare angående subjektivitet och objektivitet blir intressant.

6.1. De lege lata.

Det ständiga problemet för juristen är att ställa rimlighet mot förutsebarheten.

Den ursprungliga förutsättningsläran utnyttjades för att göra avtal mer rimliga.

Det kommer alltid att krävas en ventil inom avtalslagen som tillåter avtalsparter

att frångå avtal som blivit onödigt betungande eller inte fått den funktion som

eftersträvats. Tidigare hade förutsättningsläran denna position inom avtalsrätten

men efter införandet av generalklausulen så har den upptagit den positionen från

förutsättningsläran.

Vad har då förutsättningsläran för position numera i den svenska rättsordningen?

Vad  som  framgått  av  praxisen  på  området  är  att  förutsättningsläran  är  en

ogiltighetsregel som kompletterar de övriga ogiltighetsreglerna i avtalslagen. Vad

har den då för ställning mot de övriga ogiltighetsreglerna och generalklausulen?

Det har i arbetet tidigare blivit klargjort att förutsättningsläran ska vara subsidiär

till dessa bestämmelser samt till bestämmelser i avtalet.83 

83 Se NJA 1996 s.410
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Innebär införandet av generalklausulen att förutsättningsläran tappat någonting?

Ja, i realiteten så innebär införandet av generalklausulen att förutsättningslärans

tillämpningsområde minskat, det har blivit  mer restriktivt.  Detta är egentligen

helt  i  linje  med  vad  vissa  författare  i  doktrin  ansåg  att  det  skulle  ske  med

förutsättningsläran, de ansåg däremot inte att förutsättningsläran helt skulle fasas

ut i samband med detta inskränkande utan ansåg att förutsättningsläran skulle bli

mer  lättillämpbar.  Argumentet  att  generalklausulen  konsumerat

förutsättningsläran håller inte i  längden eftersom om det argumentet  utnyttjas

måste  man  även  argumentera  för  att  generalklausulen  konsumerat  de  övriga

ogiltighetsreglerna i avtalslagen.

Ett  argument  som  också  talar  i  min  mening  tämligen  starkt  för

förutsättningslärans fortfarande användning inom avtalsrätten är det faktum att

den  används  av  allmänna  reklamationsnämnden.  Även  om de  inte  alltid  gör

korrekta  och  utförliga  rättsliga  bedömningar  så  visar  det  faktum  att  de  kan

tillämpa den och vet vilka de styrande rekvisiten är samt när det är rimligt att låta

ett avtal bli ogiltigt genom den att läran har en stark roll inom avtalsrätten.

6.2. De lege ferenda.

Problemet med förutsättningsläran om man vill välja att se det som ett problem

är  förutsättningslärans  historia.  Eftersom  förutsättningsläran  genom  tiderna

förändrats men i doktrinen diskuteras fortfarande förutsättningsläran utifrån vad

den  har  varit.  Det  är  oerhört  spännande  att  t.ex.  Möller,  Ussing  och  Lassen

fortfarande  diskuteras  inom  doktrin  samt  att  vissa  författare  fortfarande

diskuterar om förutsättningsläran utifrån en subjektiv och en objektiv lära. Det

enda  detta  leder  till  är  förvirring  och  en  förankring  i  det  allmänna

rättsmedvetandet om att förutsättningsläran fortfarande är något kontroversiellt.

Vi  ska  förvisso  inte  förhasta  oss  och  säga  att  förutsättningsläran  inte  är

kontroversiell, men där kommer kärnfrågan i problemet med förutsättningsläran,
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vilken förutsättningslära är  det  vi  diskuterar?  Förutsättningsläran som ett  helt

annat  paradigm  inom  avtalstolkningen  och  utfyllnaden  är  kontroversiell  på

samma sätt som att Kurt Grönfors avtalsgrundande rättsfakta är kontroversiell.84

Men  för  det  första  är  det  inte  den  förutsättningsläran  som  tillämpas  i  de

rättsfallen  som  refererats  till  i  detta  arbetet.  För  det  andra  har  aldrig  den

förutsättningsläran egentligen tillämpats  i  svensk rätt.  Den består  mest  av ett

tankeexperiment och visar bara ett alternativt sätt att lösa avtalsrättsliga problem.

Däri ligger även en av förutsättningslärans stora problem, och det är starten inom

de doktrinära arbetena. För att försöka beskriva det pedagogiskt, rättstillämparen

hittar ett runt hål som behöver fyllas. Rättstillämparen hittar då den fyrkantiga

lösningen och måste därefter svarva till den för att passa det runda hålet. Det är

precis vad som har hänt med förutsättningsläran. Vissa delar och funktioner av

förutsättningsläran har gått förlorade eftersom den blivit inpassad för att lösa ett

reellt problem som rättstillämparen hade just då. Det är även det som är ett av

lagstiftningens stora problem vilket är att lagen är alltid reaktiv. Det går inte att

stifta en lag som ska passa en situation som inte uppstått än. 

En  lösning  på  problematiken  med  förutsättningsläran  skulle  vara  att  utifrån

praxis  kodifiera  en  paragraf  som  täcker  in  de  fall  som  förutsättningsläran

utnyttjats  på  tidigare.  Rekvisiten  har  både  genom  praxis  och  i  doktrinen

klargjorts  tydligt  av  förutsättningsläran.  Även  de  typfall  som  täcks  in  av

förutsättningsläran känns tämligen klargjorda genom den praxis  som finns på

ämnet. För att strukturera upp det tydligt vilket område förutsättningsläran täcker

inte.

Ogiltighet krävs – det fungerar inte att endast jämka en del av avtalet utan hela

avtalet måste ogiltigförklaras.

Det täcks inte in av övriga ogiltighetsregler i avtalslagen (exklusive 36§ AvtL

84 Se Grönfors, K, Avtalsgrundande Rättsfakta där författaren ställer upp ett nytt sätt att tolka och tyda 
avtal.
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som vi redan konstaterat konsumerar alla andra paragrafer i avtalslagen) – det rör

sig alltså inte om svek, ocker eller någonting annat samt händelsen som orsakat

förutsättningens bristande har inträffat efter avtalstillfället varför 33§ AvtL inte är

tillämplig.

Det föreligger ingen ond tro vid avtalsslutet, om det förelåg ond tro skulle det

troligtvis gå enklare att hävda svek eller något dylikt. 

Det kräver en rimlig lösning – det ska föreligga någon form av oskälighet som

har sitt ursprung i den bristande förutsättningen.

Så, för att rekapitulera, styrande rekvisiten är de som tidigare tagits upp i arbetet,

väsentlighet, synbarhet och en rimlig anledning till att risken ska läggas över på

motparten. Området som behöver täckas är de tillfällen då det ej föreligger ond

tro, total ogiltighet krävs för att få till ett rimligt slut och detta slut kan inte nås

med  hjälp  av  36§  AvtL eller  någon  annan  ogiltighetsregel  i  avtalslagen  och

frågan inte är reglerad i avtalet i övrigt. Det är för övrigt en av skillnaderna från

förutsättningsläran  och  de  övriga  ogiltighetsreglerna  i  avtalslagen.  De  övriga

ogiltighetsreglerna  är  indispositiva  medan förutsättningsläran  är  dispositiv  till

vad  som är  avtalat,  men  detta  ligger  även  i  grunden  för  förutsättningslärans

funktion eftersom om en förutsättnings är reglerad i avtalet så är den avtalad om.

Förutsättningsläran  hänför  sig  endast  till  sådana  förutsättningar  som  varit

oförutsedda, det följer ganska naturligt att en förutsättning som är avtalad om är

förutsedd.

Vad vi alltså har att förhålla oss till är en dispositiv avtalreglering i avtalslagens

ogiltighetskapitel. Detta kan låta konstigt eftersom det i sådana fall skulle kunna

innebära att det bara går att avtala bort alla "oförutsedda omständigheter". Men

detta är inte heller möjligt eftersom det som krävs är att avtalet blir oskäligt på

grund  av  den  oförutsedda  förutsättningen.  Mitt  förslag  för  en  kodifiering  av

förutsättningsläran skulle i sådana fall vara t.ex.
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"Om en väsentlig  förutsättning  som inte  reglerats  i  avtalet  och  existerat  vid

avtalsslutet  samt  varit  synbar  för  motparten  brister  innan,  under  eller  efter

avtalet kan avtalet förklaras för ogiltigt om förutsättningens bristande lett till en

oskälighet  och  det  finns  särskilda  omständigheter  som  leder  till  att  denna

oskälighet ska läggas på motparten"

Detta  är  egentligen  en  destillering  från  min  sida  av  praxis  på  området,  en

sammanfattning  av  de  hänsyn  som  tagits  vid  bedömningen  om  när

förutsättningsläran  har  tillämpats.  Någonting  som  min  handledare  Joel

Samuelsson  sa  till  mig  vid  ett  av  våra  möten  under  terminen  var  att

rättsvetenskapsmannen  undersöker  vad  rättstillämparen  egentligen  gjort  i

samband med sin tillämpning av lagen samtidigt som rättstillämparen läser vad

rättsvetenskapsmannen skrivit och därefter tillämpar detta. Vad som händer och

vad jag tidigare påpekat i arbetet är att det sker en viss mutation när en princip

går över från doktrin till tillämpning. Detta är något som alltid sker, vad som

däremot  rör  till  det  och  som  även  väckt  flest  frågor  hos  mig  angående

förutsättningsläran är att när väl principen övergått till tillämpning så diskuteras

den fortfarande utifrån de ramarna som den givits inom doktrinen. Detta kan jag

acceptera som naturligt till en början då det fortfarande inte står helt klart vilken

roll  den rättsliga  principen kommer ha i  rättstillämpningen.  Men efter  att  en

större del fall gått till högsta domstolen så borde det enligt normkällehierarkin

vara de rättsfallen som därefter lägger grunden för vad förutsättningsläran är. Det

är där en av de stora diskrepanserna som jag känner inom förutsättningsläran

ligger just nu. Istället för att den praxis som finns på området läggs till grund för

vad  förutsättningsläran  är  diskuteras  den  istället  fortfarande  utifrån  doktrin

vilken är svagare än praxis. Bland annat på grund utav denna anledning anser jag

att en kodifiering skulle klargöra mycket men också lägga mycket av kritiken åt

sidan eftersom oklarheten inte finns längre.

Det  skulle  även  reda  upp  hela  problemet  med  förutsättningslärans  historia
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eftersom  den  då  inte  längre  behöver  släpa  med  sig  sin  historia  vid  alla

diskussioner,  det  går  att  diskutera  förutsättningsläran  utifrån  lagregeln  och

förutsättningsläran som en alternativ paradigm i avtalstolkningssystematiken och

rättsvetenskapsmännen skulle då få diskutera för och nackdelarna med detta utan

att  påverka  den snävare  betydelsen  som förutsättningsläran  faktiskt  fått  i  sin

tillämpning i praxis.

6.3. Diskussion.

Det första problemet vid en diskussion om förutsättningsläran är defintionen på

förutsättningsläran.  Som  tidigare  nämnts  i  detta  arbete  så  finns  det  för

närvarande  ingen  entydig  lära  som åsyftas  när  förutsättningsläran  diskuteras.

Som  nämnt  tidigare  vid  Lehrbergs  uppräkning  av  de  olika  betydelserna  av

förutsättningsläran  så  vill  jag  lägga  till  två  stycken  till.  Det  är  den  "gamla"

förutsättningsläran  och  den  "nya".  Med  den  gamla  åsyftar  jag  då  på  den

förutsättningsläran som fanns innan generalklausulen infördes. Det behövs alltid

någon form av säkerhetsventil när avtal skrivs speciellt när det råder avtalsfrihet

och inget lagstadgat formkrav vid avtalsslutet.

Förutsättningsläran är ett ämne som innehåller många motsättningar. Framförallt

är  det  inom  doktrin  som  alla  dessa  motsättningar  får  uttryck  där  olika

rättsvetenskapsmän  anser  olika  saker  om  förutsättningsläran.  Det  största

problemet  som  står  att  finna  vid  en  genomläsning  av  doktrin  på

förutsättningsläran  är  att  debatten  är  onyanserad.  Som  det  ser  ut  i  svensk

rättsvetenskap just nu finns det två läger, det ena med Bert Lehrberg och i princip

bara Bert Lehrberg som anser att förutsättningsläran fortfarande har den ställning

i svensk rätt som den hade i början av 1900-talet. Det andra lägret som har fler

förespråkare verkar vara av uppfattningen att förutsättningsläran inte någonsin

bör tillämpas och tillochmed har  levt  ut  sin användbarhet.85 Vad som då blir

intressant är när vi ser praxis på förutsättningsläran. Jag skulle inte vilja sträcka

mig lika långt som vissa författare att jag säger att förutsättningsläran florerar

85 Se Ramberg,C, & Ramberg, J, Allmän avtalsrätt, s.198. 
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inom svensk rätt men det är fortfarande en vedertagen princip.

Det största problemet när förutsättningsläran diskuteras inom doktrin är att det är

i doktrin som förutsättningsläran har sin grund. Som tidigare nämnts så anser jag

förutom de definitioner Lehrberg ger på förutsättningsläran att det ska finnas i

vart fall en till. Det ska finnas en som är den "moderna" förutsättningsläran. Den

som  tillämpats  efter  1976.  Den  andra  defintionen  är  "Den  tillämpad

förutsättningsläran".  Det  är  i  dessa  definitioner  som  förutsättningslärans

grundproblem ligger, den har inte rent ut blivit definierad i praktiken utan är det

tankeverktyg som blivit intvingat i användningen utan ett lagstöd.

Inom de lege ferenda-diskussionen så påpekar jag att  det skulle kunna gå att

stifta lag inom motivvillfarelse och förutsättningsläran men detta är endast om vi

kommer fram till att förutsättningsläran fyller en funktion. Att däremot använda

argumentet  att  generalklausulen  har  konsumerat  förutsättningslärans

användbarhet är inte någonting jag anser har hänt eftersom rättsföljderna är så

olika. Att ogiltighet är följden av förutsättningsläran står klart genom praxis men

att det däremot ger en automatisk återgång av prestationerna är inte helt klart.

Däremot måste det ändå konstateras att  det  inom den kommersiella  sfären är

framförallt  där  förutsättningsläran  har  använts,  förvisso  inte  med  ett  positivt

resultat,  men  när  en  återgång  av  prestationerna  är  det  önskvärda.  Inom den

ickekommersiella sfären har förutsättningsläran använts för att få fram rimliga

lösningar  som  inte  hade  kunnat  följa  av  generalklausulen.  Detta  eftersom

rättstillämparen  verkar  vara  ovillig  att  ogiltigförklara  hela  avtal  genom  den

bestämmelsen.  Detta  är  förståeligt  just  på  grund  av  den  subjektiva  karaktär

generalklausulen har,  om rättstillämparen börjar ogiltigförklara avtal i  för stor

utsträckning  genom  den  urvattnas  hela  avtalsrättssystemet  och  det  blir  att

kontrollera praxis för att se vilka avtalsvillkor som är att anse som oskäliga och

följden av detta leder till en oförutsebarhet som inte är eftersträvansvärd. Att det

är  svårt  att  göra  en  gränsdragning  mellan  förutsättningsläran  och

generalklausulen är ganska förklarligt just på grund av att förutsättningsläran till
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viss del konsumeras av generalklausulen, men att använda detta som argument

för att förutsättningsläran inte längre går att använda håller inte i det långa loppet

eftersom vi då lika gärna kan avskaffa alla andra ogiltighetsgrunder i avtalslagen

och endast lösa problematiken genom generalklausulen, problemet blir ju då som

sagt det tidigare nämnda, oförutsebarhet och praxisstyrning.
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