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1 Inledning

1.1 Bakgrund och problemformulering

En bankgaranti är en förbindelse som utfärdas av en bank på uppdrag av en kund, uppdrags-
givaren. Garantin ställs till förmån för uppdragsgivarens motpart i ett avtal, som säkerhet för
en prestation som uppdragsgivaren har att fullgöra gentemot motparten. Motparten är således
förmånstagare till bankgarantin. Bankgarantier är mycket vanligt förekommande i internatio-
nella affärer, men förekommer även i rent nationella förhållanden. Bankgarantier ställs i hu-
vudsak ut i två former. I Sverige är den accessoriska bankgarantin, utställd i form av en pro-
prieborgen, vanligast förekommande. Utmärkande för den accessoriska bankgarantin, liksom
för borgensåtaganden generellt, är dess koppling till det underliggande avtalet. Garantibanken
har rätt att göra gällande alla de invändningar mot förmånstagarens anspråk på betalning, som
står uppdragsgivaren till buds. På senare tid har dock den andra formen av bankgaranti, den
s.k. (on) demandgarantin, blivit allt vanligare. Karakteristiskt för demandgarantin är att den är
frikopplad från det avtal som ligger till grund för bankgarantins utfärdande. Garantibankens
rätt att resa invändningar mot förmånstagarens krav med hänvisning till detta avtal är således
avskuren. Garantiförpliktelsen är således självständig från huvudförpliktelsen och bankens
betalningsskyldighet uppkommer direkt vid förmånstagarens krav på betalning.

I Sverige saknas såväl lagstiftning som vägledande domstolspraxis för bankgarantier, och
uttalanden i svensk rättsvetenskaplig doktrin är knapphändiga. Detta förhållande gäller sär-
skilt den självständiga bankgarantin, vilken är en i Sverige relativt ny företeelse. Samtidigt är
de självständiga bankgarantierna mycket vanligt förekommande utanför landets gränser, där
såväl doktrin som domstolspraxis är omfattande. Detta rättsområde vilar till stor del på en
internationell handelspraxis och den etablerade internationella bankpraxis som har kodifierats
i diverse internationella regelverk. Frågan infinner sig då vilken betydelse för svensk rätt, som
kan tillmätas dessa internationella regelverk och den handelspraxis som har utvecklats på det
internationella området. Det är i Sverige inte heller fastställt vilka kriterier som skall vara
uppfyllda för att en viss bankgaranti rättsligt skall kvalificeras som accessorisk respektive
som självständig, vilket kan leda till svåra tolkningsfrågor. Terminologin på området, såväl
den nationella som den internationella, är inkonsekvent och något förvirrande. Det råder dess-
utom osäkerhet kring vilken betydelse benämningen av en bankgaranti skall tillmätas i ett
konkret fall. Bör det faktum att en bankgaranti benämns demandgaranti leda till att den också
med nödvändighet är en demandgaranti?

Det har förekommit tvivelaktiga eller helt grundlösa betalningskrav på demandgarantier.
Sverige saknar, liksom de flesta andra västländer, bestämmelser som reglerar vilka möjlighe-
ter en bank har att vägra betala ut ett garantibelopp, då den anser att förmånstagaren påkallar
en demandgaranti utan att ha något berättigat skäl därtill. Rättsutvecklingen på detta område
har utvecklats olika på olika håll i västvärlden och i Sverige saknas tydliga indikationer på hur
detta problem skall behandlas.

1.2 Syfte

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att besvara frågan hur demandgarantin be-
handlas i svensk rätt idag och, framför allt, hur den bör behandlas i svensk rätt. Min avsikt är
att presentera vilka regler som bör vara tillämpliga på demandgarantin. Vidare undersöks hur
stort inflytande internationell handelspraxis på området bör ha för svensk del. Demandgaran-
tierna utgör inte en homogen grupp, varför de olika formerna av dessa bankgarantier och vad
som skiljer dem åt, kommer att belysas. Rättsföljderna för de olika formerna av demandga-
rantier kommer också att analyseras.

Terminologin för de självständiga bankgarantierna kommer att analyseras, då dessa ga-
rantier idag har ett flertal benämningar, såväl svenska som engelska. Terminologin är inkon-
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sekvent och till viss del förvirrande, varför ett försök till klargörande av denna terminologi
kommer att göras. Med hänsyn till denna säkerhetsforms internationella karaktär, synes beho-
vet av att finna en etablerad och enhetlig benämning på det internationella planet vara stort.
Vidare har denna uppsats som syfte att undersöka skillnaderna mellan den accessoriska och
den självständiga bankgarantin. I detta arbete skall därför söka utrönas hur en viss, konkret
bankgaranti bör tolkas, med utgångspunkt i den tänkta situationen att en domstol har att avgö-
ra frågan om en bankgaranti är accessorisk eller självständig.

Missbruk av demandgarantier har förekommit i relativt stor omfattning. Detta missbruk
kan till stor del förklaras av att demandgarantins konstruktion innebär att garantin kan påkal-
las, utan att förmånstagaren behöver företa någon bevisning i samband med kravet på betal-
ning. Ett ytterligare syfte med denna framställning är därför att försöka presentera en metod
för hur svenska banker skall kunna vägra att betala ut garantibeloppet efter oberättigade krav
på demandgarantier.

1.3 Metod

I uppsatsen kommer bankgarantier att behandlas ur ett internationellt perspektiv. Bankgaran-
tin används främst i internationella sammanhang och har vuxit fram ur internationell bank-
och handelspraxis. Med hänsyn till bankgarantins internationella karaktär, vilket naturligtvis
gäller även demandgarantin, kommer ett flertal utblickar till internationell doktrin och dom-
stolspraxis att göras.

Terminologiavsnittet innefattar en redogörelse för de vanligast förekommande benäm-
ningarna av den självständiga bankgarantin. Härvid beaktas såväl svensk och övrig nordisk
doktrin som internationell doktrin. Avsnittet innefattar även en redogörelse för terminologin i
internationella regelverk på området. Ämnet är nog så komplicerat även utan terminologisk
förvirring, varför denna genomgång har till syfte att skapa klarhet på området.

Tolkningsavsnittet kommer att göras i den tänkta situationen att en domstol har att be-
stämma huruvida en viss bankgaranti är accessorisk eller självständig. Även här kommer en
internationell utblick att göras. Denna fråga har varit uppe till prövning i svenska domstolar
och de aktuella domarna kommer att analyseras. En jämförelse avseende rättsverkningar, kon-
struktion och funktion mellan den accessoriska och den självständiga bankgarantin kommer
också att företas.

För att söka utröna vad som bör gälla enligt svensk rätt avseende bankers invändnings-
möjligheter mot oberättigade krav under en demandgaranti, kommer en översiktlig internatio-
nell utblick att göras. Denna utblick görs i syfte att undersöka vilka lösningar andra västländer
har funnit på missbruksproblemet, för att med hjälp av de principer som etablerats i dessa
länder och i internationella regleringar finna en svensk modell. Min avsikt är inte att plocka
över en helhetslösning från något annat land; en svensk modell måste naturligtvis bygga på
svenska principer och ha svensk rätt som bas. Demandgarantin är dock ett internationellt in-
strument och det framstår som önskvärt att Sverige inte etablerar ett angreppssätt som alltför
mycket skiljer sig från hur det ser ut i andra länder. Det finns omfattande litteratur, såväl ut-
ländsk som nordisk, på detta område och denna litteratur kommer naturligtvis att studeras
ingående. Detsamma gäller den relativt omfattande internationella domstolspraxisen på detta
område. Av praktiska (och språkligt betingade) skäl kommer endast ett fåtal närbesläktade
länder att undersökas. Svenska och övriga nordiska domstolar har haft endast begränsad kon-
takt med frågeställningen, men en dom från en svensk hovrätt kommer att analyseras. Lik-
nande frågor har varit uppe till bedömning för den närbesläktade rembursen, varför också
denna praxis skall undersökas och analyseras.

1.4 Avgränsningar

Förutom den inledande redogörelse som görs för bankgarantier generellt, fokuseras det mesta
av intresset i uppsatsen på de självständiga (demand-) bankgarantierna. Borgensgarantier, och
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borgensinstitutet överhuvudtaget, kommer därför att behandlas endast översiktligt. Vidare tas
endast upp internationella garantier ställda av banker. Garantier som ställs av försäkringsbo-
lag behandlas således inte. Inte heller nationella bankgarantier, eller bankgarantier som ställs
med privatpersoner inblandade, berörs i nämnvärd utsträckning. Det är således endast kom-
mersiella, internationella bankgarantier som behandlas mer ingående i uppsatsen. Vidare tar
jag endast upp de s.k. kontraktsgarantierna. Garantier med köparen som uppdragsgivare och
säljaren som förmånstagare faller också utanför ramen för uppsatsen, trots att problemen torde
vara likartade. I uppsatsen behandlas vidare endast översiktligt vissa andra former av säker-
hetsarrangemang vid internationella affärer.

1.5 Disposition

Uppsatsen inleds med en redogörelse för bankgarantier och andra säkerhetsformer, som re-
gelbundet används i den internationella handeln (kapitel 2). I kapitel 3 beskrivs den indirekta
bankgarantin. Därefter görs en presentation av de vanligaste bankgarantityperna (kapitel 4)
och i kapitel 5 redovisas olika former av bankgarantier. Hör görs bl.a. en jämförelse mellan
borgensgarantier och självständiga bankgarantier.

Härefter koncentreras uppmärksamheten i uppsatsen nästan uteslutande på självständiga
bankgarantier. I kapitel 6 görs ett försök till klargörande av terminologin för dessa garantier.
Detta kapitel ligger på en generell nivå, och utmynnar snarast i en rekommendation för hur de
självständiga garantierna bör benämnas för att bättre klarhet skall kunna uppnås. Därefter pre-
senteras de vanligast förekommande olika formerna av självständiga bankgarantier (kapitel 7).
I kapitel 8 behandlas hur en viss, konkret bankgaranti skall tolkas, då den uppvisar känneteck-
en från såväl den accessoriska garantin som den självständiga. Detta kapitel återknyter till viss
del till kapitel 6, med den skillnaden att kapitel 8 ligger på en konkret nivå, under den tänkta
situationen att en domstol har till uppgift att tolka en viss specifik bankgaranti. Kapitel 6-8 har
ett gemensamt syfte, nämligen att klargöra hur den självständiga bankgarantin bör behandlas i
svensk rätt. I dessa kapitel understryks också vikten av internationell handelspraxis på områ-
det.

I kapitel 9 görs en genomgång av de internationella regelverk som kan göras tillämpliga
på de självständiga bankgarantierna. I kapitel 10 behandlas regressfrågor för de självständiga
garantierna.

I kapitel 11 återfinns det omfattande avsnittet rörande vilka invändningsmöjligheter en ga-
rantibank har mot en förmånstagares krav under en självständig bankgaranti. Här görs bl.a. en
jämförelse med rembursen och en internationell utblick. Syftet är att kunna framlägga en me-
tod för hur svenska banker enligt svensk rätt skall kunna resa invändningar mot ogrundade
krav från förmånstagaren.

I kapitel 12 behandlas frågor om vilket lands lag som skall vara tillämplig vid tvister
rörande internationella bankgarantier.

Slutligen företas en sammanfattning av uppsatsen i kapitel 13. I detta kapitel kommer ock-
så diverse egna synpunkter om den självständiga bankgarantins position i svensk rätt att fram-
föras.
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2 Säkerheter vid internationell handel

2.1 Inledning

I denna uppsats kommer fokus att ligga på bankgarantier. För helhetens och klarhetens skull
skall dock i detta inledande avsnitt göras en introduktion till inte bara bankgarantier, utan
även till vissa andra säkerheter som står avtalsparter i en internationell affär till buds.

Vid all form av handel mellan näringsidkare föreligger ekonomiska risker. Ett köp är inte
avslutat förrän en vara har mottagits och godkänts av köparen och betalning har kommit sälja-
ren tillhanda. Prestationerna av respektive motpart sker nästan aldrig vid samma tidpunkt och
en part kan inte alltid vara säker på det fortsatta agerandet från sin motpart. Det kan röra sig
om risken för säljaren, att köparen inte betalar för den vara han fått sig tillskickad eller de
tjänster han fått utförda. Utifrån köparens perspektiv är risken att säljaren inte fullgör sina
förpliktelser enligt avtalet mellan parterna. För att råda bot på detta förhållande har det i den
internationella handeln vuxit fram ett antal olika säkerhetsformer som kan användas av par-
terna för att minimera risken för att ett avtal inte fullgörs korrekt, avseende såväl realförplik-
telsen som betalningsplikten. Vilket valet av säkerhetsform blir är beroende av vilken typ av
affär det rör sig om, hur väl parterna känner varandra sedan tidigare, vilken vara handeln sker
med etc. Valet av säkerhet beror också på vilken part som har den starkaste förhandlingsposi-
tionen, då betalningsvillkoren och säkerhetsmässiga arrangemang är en förhandlingsfråga för
parterna. De främsta alternativen för parter i en internationell affär behandlas nedan, utan an-
språk på fullständighet. T.ex. utelämnas från denna uppräkning s.k. stödbrev (letters of com-
fort, letters of awareness eller letters of intent) och kreditförsäkringar.1

2.2 Bankgaranti2

De ovan nämnda riskerna kan begränsas bl.a. genom utnyttjandet av en bankgaranti. Bankga-
rantin har länge funnits som en vanlig tjänst hos bankerna och ingår i den typiska bankverk-
samheten. En bankgaranti är en förbindelse som utfärdas av en bank på uppdrag av bankens
kund, uppdragsgivaren, till förmån för dennes motpart i ett avtal. Motparten i detta avtal är
således förmånstagare (beneficient) till garantin. Avtalet som ligger till grund för bankga-
rantins utfärdande hänvisar till bankgarantin, antingen direkt i kontraktstexten eller i ett med-
följande dokument. Bankgarantin utfärdas till säkerhet för uppfyllandet av en prestation som
uppdragsgivaren har att fullgöra gentemot förmånstagaren. Initiativtagare till ställandet av
garantin är i de allra flesta fall förmånstagaren, som förmår uppdragsgivaren att ge ett uppdrag
till en bank att ställa ut bankgarantin. Huvudgäldenärens, dvs. uppdragsgivarens, förpliktelse
kan vara att t.ex. leverera fullgoda varor enligt ett köpekontrakt eller att utföra ett byggnads-
arbete till följd av ett entreprenadavtal. I dessa situationer är förmånstagaren köpare/beställare
av en vara/tjänst. Den av banken garanterade förpliktelsen kan emellertid också vara att betala
vederlag för en utförd tjänst eller för en vara. I denna situation är förmånstagaren säljare. I
uppsatsen kommer jag att rikta uppmärksamheten på bankgarantier där köparen/beställaren är
förmånstagare till garantin. Uppdragsgivaren är i denna situation huvudgäldenär till den aktu-
ella förpliktelsen i det avtal som ligger till grund för bankgarantins utställande och kallas i
fortsättningen även principal. Den bank som på uppdrag av uppdragsgivaren ställer ut bank-
garantin till förmån för förmånstagaren kallas för garantiställande bank, garantibank eller
                                                
1 För den intresserade av stödbrev kan rekommenderas: Leif Gäverth: Stödbrev. Borgensliknande handlingar
utställda företrädesvis för svagt kapitaliserade bolag, Uppsala 1994 och Torsten Iversen: St∅tteerklaeringer,
Köpenhamn 1994. För en presentation av garantier utställda i försäkringsform, se Ingvarsson kapitel 14. En
genomgång av skillnaderna mellan borgen och kreditförsäkring görs i Gorton, Jura på mange måder.
2 Internationella handelskammaren (ICC) har utarbetat enhetliga regler för bankgarantier. 1978 kom ICC Uni-
form Rules for Contract Guarantees (URCG), ICC Publication No 325. 1992 utkom ICC Uniform Rules for
Demand Guarantees (URDG), ICC Publication No 458. Dessa regler kommer att behandlas mer ingående på ett
flertal ställen i uppsatsen.
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helt enkelt garant. Det avtal som ligger till grund för bankgarantins utfärdande, kallas i fort-
sättningen för basavtalet. Av denna korta genomgång följer att ett bankgarantiförhållande
alltid involverar minst tre parter: uppdragsgivare, garantibank och förmånstagare.

Basavtal

         Garanti
    Motförbindelse

Parterna vid en direktställd bankgaranti

Det förekommer också, vilket kommer att behandlas i kapitel 3, att fyra parter är involverade.

Bankgarantier efterfrågas och används i viss mån i nationella affärer, men fungerar främst
som en säkerhet vid internationella affärer. Jag kommer i uppsatsen endast att behandla inter-
nationella bankgarantier, men principerna är desamma även för rent inhemska bankgarantier.3
Bankgarantin används framför allt vid affärer där parterna av något skäl inte helt litar på var-
andra eller inte har gjort affärer med varandra förut. Typexemplet från säljarens synpunkt, är
att denne är osäker på köparens betalningsförmåga och/eller betalningsvilja och från köparens
synpunkt, att denne är osäker på säljarens förmåga och/eller vilja att fullgöra kontraktet. Ga-
rantin utgör en säkerhet som är oberoende av motpartens vilja eller förmåga att uppfylla sina
avtalsförpliktelser. Förmånstagaren behöver inte helt förlita sig till sin motpart, då en betal-
ningssäker bank går in som garant på motpartens sida. Det bör dock redan här poängteras att
det inte är utförandet av prestationen i sig som garanteras av den garantiställande banken.
Banken garanterar istället att den kommer att betala ut ett penningbelopp som kompensation
för den förlust köparen åsamkas på grund av principalens kontraktsbrott.4 Bankgarantins
funktion kan på dessa grunder sägas vara, inte endast att säkerställa att basavtalet uppfylls,
utan också att utgöra en ekonomisk säkerhet för förmånstagaren, för det fall att avtalet inte
fullföljs av principalen. Det är det ekonomiska intresset av att förpliktelserna blir uppfyllda
som garanteras av banken genom att medel ställs till förfogande för beneficienten. Banker har
vana vid att behandla stora penningtransaktioner, vilket gör att de kan behandla ett krav under
en garanti efter invanda rutiner och följaktligen kan expediera en utbetalning såväl effektivt
som skyndsamt. Förmånstagarens verksamhet kan till följd av en snabb utbetalning av bank-
garantin fungera störningsfritt, trots att motparten inte uppfyller sina åtaganden

Det bör i detta sammanhang påpekas att grundtanken vid utnyttjandet av en bankgaranti är
att garantin aldrig skall behöva tas i anspråk Bankgarantin skall endast fungera som en säker-
het för förmånstagaren. Garantibeloppet skall bara betalas ut om och när förmånstagarens
motpart (principalen) inte har uppfyllt de förpliktelser som garantin är tänkt att säkerställa.5
En bankgaranti är inte sällan en förutsättning för att parterna i ett avtal skall ingå en affär
överhuvudtaget. För köparen utgör det faktum att motparten accepterar att en bankgaranti
                                                
3 Möjligen kan man tänka sig att påverkan från den internationella handelspraxisen skulle vara mindre vid be-
dömningen av en nationell bankgaranti. Ehuru intressant, lämnas denna frågeställning utanför den fortsatta fram-
ställningen. Se för en diskussion i denna fråga, Vinje s. 42ff.
4 Se bl.a. Grath s. 73 och Godsk Pedersen s. 16.
5 Grath s. 80.

Garantibank

Förmånstagare Principal
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utställs till hans förmån en indikation på att den senare verkligen har för avsikt att fullfölja
kontraktet, då denne i annat fall knappast skulle acceptera att beställa bankgarantin.

Utfärdandet av en bankgaranti innebär inte att de i garantin specificerade skyldigheterna i
sig går över på garantibanken för det fall att uppdragsgivaren inte presterar i enlighet med
basavtalet. Uppdragsgivaren kvarstår som huvudgäldenär i basavtalet. En garantiställande
bank åtar sig att under i bankgarantin angivna förutsättningar till förmånstagaren betala upp
till maximalt en viss fixerad summa (det s.k. garantibeloppet). Garantibeloppet är många
gånger inte så högt att det täcker en förmånstagares totala förlust vid ett kontraktsbrott från
motpartens sida. Ett högre belopp än det bestämda garantibeloppet kan emellertid inte betalas
ut av banken med anledning av bankgarantin, varför man bör hålla i minnet att utbetalning
under en garanti mycket sällan utgör slutet på de tvistigheter som kan uppstå i samband med
t.ex. leverantörens leverans av felaktiga varor. Skulle ett betalningskrav från förmånstagaren
inte överensstämma med de villkor som är uppsatta i garantitexten, utgör detta grund för ga-
ranten att inte betala ut garantibeloppet. Detta förhållande kallas the doctrine of strict compli-
ance och innebär att det ställs som villkor för utbetalning under garantin, att förmånstagarens
betalningsanspråk uppfyller de krav på eventuella förklaringar och dokument som specificeras
i garantitexten.6

För att försäkra sig om att få tillbaka det som den kan bli tvungen att betala ut under ga-
rantin, kräver banken av uppdragsgivaren en motförbindelse (counter-guarantee). Genom
denna motförbindelse förpliktigar sig uppdragsgivaren att efter en eventuell utbetalning av
garantibeloppet återgälda banken vad den har utbetalat.7 Härvid uppstår således ett kreditav-
tal, vilket liksom sedvanliga kreditavtal, skall föregås av en kreditprövning. En kredit kan inte
beviljas en kund som inte har kreditvärdighet. Härav följer att bankgarantier och motförbin-
delser är underkastade de regler om kapitaltäckning och säkerheter som gäller för bankers
kreditgivning i allmänhet, bankrörelselagen (1987:617) 2:13. Bankgarantin ger härigenom
förmånstagaren en signal om att principalen har ekonomisk förmåga att fullfölja avtalet, då en
bank annars inte skulle acceptera att utställa en garanti på uppdrag av principalen.

2.3 Remburs8

En remburs är ett åtagande av en bank att mot uppvisande av vissa föreskrivna dokument och
på angivna villkor betala en förmånstagare. Liksom vid en bankgaranti agerar banken endast
efter uppdrag av en uppdragsgivare. Rembursen används av parter i främst internationella
affärer för att förmedla och säkerställa betalning till en säljare. På detta sätt kan man säga att
rembursen har ett tvådelat syfte för parterna: dels som säkerhetsarrangemang, dels som finan-
sierings- respektive betalningsarrangemang.9 För säljaren innebär rembursen en säkerhet att
han kommer att få betalt, oavsett köparens betalningsförmåga/vilja. För köparen innebär rem-
bursen att han kan vara säker på att dokumenten överensstämmer med det avtalade, och att
han därför inte behöver betala förrän korrekta dokument uppvisas hos banken.

Rembursen är till sin natur självständig från det köpeavtal mellan köpare och säljare som
ligger till grund för rembursen. Detta förhållande gäller även om rembursen skulle hänvisa till
avtalet. En uppdragsgivare kan därför inte åberopa det underliggande avtalet för att resa in-
vändningar mot förmånstagarens krav på betalning, om denne kan presentera de föreskrivna
dokumenten. Dessa grunddrag hos en remburs framgår av artikel 3 i det internationellt ac-
cepterade regelverket UCP 500.10 Med tanke på att rembursen internationellt är minst sagt

                                                
6 Denna doktrin härstammar, som framgår av avsnitt 2.3 nedan, från rembursen.. Se t.ex. Gorton s. 252ff.
7 Motförbindelsen och regressfrågor behandlas mer ingående i kapitel 10.
8 För en utförlig redogörelse för rembursen och dess funktion i den internationella handeln, se Gorton.
9 Gorton s. 3f.
10 ICC Uniform Customs and Practice, ICC Publication No 500. UCP 500 är troligen det mest accepterade inter-
nationella regelverket alla kategorier, med en spridning över hela världen. En uppdaterad lista över de länder
som har anslutit sig till (adhered to) regelverket , och även av banker som har anslutit sig direkt, finns på ICC:s
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sparsamt reglerad – i Sverige finns heller ingen lagstiftning – framstår UCP 500 som den klart
viktigaste rättskällan för remburser.

Ett rembursförfarande innefattar allt som oftast minst fyra parter; de två avtalsparterna,
den öppnande banken11 (även kallad rembursbanken eller köparens bank) och korrespondent-
banken (aviserande eller bekräftande bank, även benämnd säljarens bank).

 

                      Avisering                      Rembursen kan även öppnas direkt             Uppdrag

Parterna i ett rembursärende

En remburs är antingen återkallelig eller oåterkallelig, och skall anses vara oåterkallelig om
inte annat anges, se artikel 6 i UCP 500. Vid utställandet av en återkallelig remburs, är ban-
kens ansvar att utföra utbetalning för uppdragsgivarens räkning, medan banken vid en oåter-
kallelig remburs påtar sig ett självständigt betalningsåtagande.12 Banken har alltid ansvar för
att granska de dokument som förmånstagaren presenterar. Enligt artikel 13 i UCP 500 skall de
involverade bankerna granska alla i rembursen föreskrivna dokument med skälig omsorg för
att fastställa om de vid påseende ”on their face” förefaller överensstämma med rembursvillko-
ren. Om dokumenten stämmer överens med rembursvillkoren, är den öppnande banken skyl-
dig att täcka den bank (den bekräftande banken) som betalt förmånstagaren. Den öppnande
banken skall noggrant följa uppdragsgivarens instruktioner och hålla sig inom uppdragets
gränser. Bankens skyldighet att granska dokumenten och att följa de uppsatta villkoren i rem-
bursen kallas ”the doctrine of strict compliance”.13

Ovan anfördes om bankgarantin, att utbetalning endast skall ske efter uppdragsgivarens
kontraktsbrott. Så är inte fallet för rembursen, där utbetalning av rembursbeloppet är det slut-
liga steget i affären. Bankgarantin tjänar som säkerhet vid utebliven eller felaktig prestation,
medan rembursen tjänar som betalningsmedel efter fullgjord prestation.14

                                                                                                                                                        
hemsida www.iccwbo.org. UCP 500 finns också i en svensk översättning (ICC:s rembursregler). Engelska är
dock originalspråk och äger företräde i händelse av osäkerhet avseende tolkningen av regelverket.
11 Att ”öppna” en remburs innebär, något förenklat, att lämna sitt självständiga betalningsåtagande.
12 Gorton s. 22.
13 Se Gorton s. 212f.
14 Jfr Gorton i JT s. 44.

Säljare Köpare

Säljarens
bank

Köparens
bank

Köpeavtal

Uppdrag
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2.4 Standby-remburs15

Amerikanska banker har under lång tid varit förhindrade av amerikansk lagstiftning att utfär-
da vanliga bankgarantier. Som reaktion på det behov av säkerheter som ändock fanns i USA,
utfärdade de amerikanska bankerna istället remburser med karaktärsdrag som i många avse-
enden mer liknar en självständig bankgaranti än en remburs, nämligen den s.k. standby letter
of credit. Ett försök till översättning av standby letter of credit skulle möjligen kunna vara en
”potentiell remburs”. Mer vanlig svensk term är emellertid standby-remburs, men även ter-
men negativ remburs används. Genom att ställa ut en standby-remburs utfärdar banken i
praktiken en självständig, icke-accessorisk bankgaranti, som i mångt och mycket liknar de-
mandgarantin.16 Med en standby-remburs garanterar bankerna endast de potentiella skulder
deras kunder kan åsamkas.

En standby-remburs innebär att betalning under rembursen kan erhållas ifall den garante-
rade prestationen uteblivit. En vanlig kommersiell remburs fungerar annars så att den utgår
från att en prestation utförs och därefter kan betalning erhållas under rembursen. Att betalning
endast kan krävas efter en utebliven prestation känns dock igen från hur det ser ut på bankga-
rantiområdet. Även här krävs ju att uppdragsgivaren inte har fullgjort den garanterade presta-
tionen för att garantibeloppet skall kunna betalas ut.

Funktionen hos en standby-remburs är följaktligen, precis som hos bankgarantin, att för
garantimottagaren erbjuda en säkerhet vid utebliven prestation av dennes motpart i ett avtals-
förhållande. Dess betalningsmekanism är inte kopplad till det underliggande avtalet, utan
istället till vissa föreskrivna dokument.17 Dessa egenskaper är, som kommer att behandlas
senare i uppsatsen, desamma som de som utmärker den självständiga demandgaranti som är
vanlig i andra delar av världen, inte minst i Europa. I situationer där europeiska banker skulle
ställa ut en demandgaranti, är det således troligt att en amerikansk bank istället utfärdar en
standby-remburs. Det som skiljer standby-rembursen från demandgarantin är främst hänför-
ligt till de olika instrumentens användningsområde, eller för att tala med Roy Goode: ”The
differences between a standby letter of credit and a demand guarantee lie in business practice
and not in law.”18 Standby-rembursen har ett vidare användningsområde än demandgarantin.
Den används i mer generella sammanhang för att stödja utförande av såväl finansiella som
icke-finansiella förpliktelser och används ofta i nationella förhållanden. Demandgarantin är
däremot inte lika vanligt förekommande i rent nationella affärer, och används nästan bara för
att säkra uppfyllelsen av en realförpliktelse. En annan skillnad är att standby-rembursen också
används för att säkra utställarens egna åtaganden, medan demandgarantin endast kan använ-
das för att säkra uppfyllandet av en tredje parts (uppdragsgivaren) åtaganden.19

Även europeiska banker ställer allt oftare ut standby-remburser. Utestående icke-
amerikanska standby-remburser utgör den största delen av de sammanlagda utestående stand-
by-remburserna.20 De självständiga bankgarantierna och de likaledes självständiga standby-
remburserna utgör en enorm marknad, med en volym på över en biljard US$. Standby-
remburserna står för runt 800 miljarder US$ och de självständiga bankgarantierna för ca. 200
miljarder US$.21

                                                
15 ICC har, i samarbete med Institute of International Banking Law & Practice, utarbetat enhetliga regler för
internationell garantigivning i form av standby-remburser: ICC International Standby Practices 98 (ISP98), ICC
Publication No 590. ISP98 behandlas i avsnitt 9.4.
16 Bertrams s. 6. Den självständiga demandgarantin presenteras nedan i avsnitt 5.4. De flesta egenskaper som
tillmäts den självständiga demandgarantin gäller också för standby-rembursen, vilket innebär att mycket av det
som nedan sägs angående demandgarantin även är relevant för standby-rembursen.
17 Bertrams s. 6.
18 Goode, Commercial Law s. 1032. Se även Byrne s. 94, som påpekar att demandgarantier, till skillnad från
standby-rembursen ofta involverar fler än en bank och dessutom att standby-rembursen många gånger är utställd
i situationer som inte involverar någon form av kontraktsbrott från principalen (s.k. ”direct-pay” feature).
19 Goode, Commercial Law s. 1031.
20 Se det inledande förordet till ISP98, på s. 5.
21 Se Byrne s. 94.
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2.5 Contract bond22

Som ovan nämnts är garantiställarens förpliktelse till följd av en bankgaranti inte att utföra
den prestation som inte har utförts av uppdragsgivaren, utan istället att betala kompensation
för den uteblivna prestationen. Det förekommer emellertid också andra former av förbindelser
där garantiställaren ikläder sig ansvaret för just de förpliktelser som uppdragsgivaren har att
utföra enligt det underliggande kontraktet. Utställare av dylika contract bonds, eller surety
bonds är s.k. surety companies.23 Dessa garantiliknande förbindelser används endast i inter-
nationella sammanhang och är accessoriska till sin karaktär. Garantens ansvar realiseras först
vid bevisad försummelse (established default) hänförlig till principalen.24 Utställaren av en
contract bond står som garant för att exportören har förmågan och viljan att utföra sina för-
pliktelser enligt huvudavtalet.25 Härav följer att garanten, före utställandet av en contract
bond, måste företa en noggrann kontroll av uppdragsgivarens ekonomiska förmåga. Det rör
sig dock inte om dennes kreditvärdighet i stort, utan istället är undersökningen från försäk-
ringsbolaget koncentrerad till just det aktuella kontrakt som uppdragsgivaren har åtagit sig att
fullfölja.26 Om entreprenören/exportören, till följd av konkurs eller annan omständighet, inte
lyckas fullgöra projektet i enlighet med de avtalade villkoren kommer försäkringsbolaget an-
tingen att självt genomföra projektet genom att bistå entreprenören, eller att kontraktera någon
annan för att utföra projektet. Endast när denna naturaprestation inte är möjlig, kommer för-
säkringsbolaget att betala ut ersättning upp till garantibeloppet för den icke-uppfyllda för-
pliktelsen.27 Som synes av denna korta redogörelse skiljer sig contract bonds från bankgaran-
tier, då de sistnämnda inte kan leda till någon annan kompensation än i pengar, för det fall att
garantin måste tas i anspråk. Av detta skäl kommer inte contract bonds att behandlas närmare
i denna uppsats.

2.6 Dokumentinkasso (bankinkasso)28

Dokumentinkasso bygger på bankernas internationella samarbete. ICC utarbetade redan 1956
enhetliga regler för dokumentinkasso, vilka sedan har uppdaterats efter hand.29 Vid doku-
mentinkasso uppdrar säljaren i ett köpeavtal sin bank att vidarebefordra till köpet kopplade
dokument till köparen och, mot utlämnande av dessa dokument, inkassera betalning från kö-
paren. Det vanligaste är emellertid att också köparen använder sig av en förmedlande bank,
varför ett inkassoärende vanligtvis innehåller fyra parter: uppdragsgivaren, den remitterande
banken (uppdragsgivarens bank) som remitterar dokumenten till den presenterande banken
(köparens bank), som i sin tur presenterar dokumenten för trassaten (köparen). De dokument
det rör sig om är dels finansiella dokument såsom check, växel eller skuldebrev, dels kom-
mersiella dokument såsom faktura, konossement, ursprungscertifikat eller andra åtkomst-
handlingar. Med åtkomsthandlingarna kan köparen tillgodogöra sig det köpta godset. Syftet
med att använda sig av dokumentinkasso är således för säljaren att denne ges ett skydd mot att
godset utlämnas till köparen utan att betalning sker. För köparen ges ett skydd på så sätt att
han ges möjlighet att kontrollera dokumenten innan han betalar. Förfarandet skapar en betal-

                                                
22 ICC har 1993 utarbetat enhetliga regler för dessa förbindelser: ICC Uniform Rules for Contract Bonds
(URCB), ICC Publication No 524.
23 Om contract bonds, se Pierce s. 13f, Bertrams s. 26f och ICC Guide to Uniform Rules for Contract Bonds and
Model Forms, ICC Publication No 536.
24 Se introduktionen till URCB, s. 3.
25 Pierce s. 13.
26 Se Pierce’s uppställning på s. 14, om vad en garant bör tänka på vid utställandet av dessa bonds.
27 Godsk Pedersen s. 20.
28 För en utförlig behandling av dokumentinkasso, se bl.a. Bogdan II på s. 75ff, Gorton s. 21f och s. 111ff samt
kommentaren till URC522: Uniform Rules for Collections - a Commentary, ICC Publication No 550.
29 Den nu föreliggande versionen av ICC Uniform Rules for Collection är från 1995: ICC Publication No 522
(URC522). ICC:s inkassoregler finns också i en svensk översättning, men engelska är originalspråk och äger
företräde i händelse av osäkerhet avseende tolkningen av regelverket.
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ningsmekanism som liknar det som kan sägas vara idealet vid ett köp, nämligen att betalning
överlämnas samtidigt som varorna traderas, ”Zug-um-Zug”.30 Inkassot kan innehålla diverse
villkor som köparen måste uppfylla för att denne skall kunna få dokumenten utlämnade till
sig. I jämförelse med rembursen är detta ett mer förenklat och billigare förfarande som ändock
ger parter som befinner sig geografiskt långt ifrån varandra, och som inte har kännedom om
varandra sedan tidigare, en god säkerhet för att avtalet skall hållas. Som en ytterligare jämfö-
relse med den närbesläktade rembursen, kan anföras att bankens undersökningsplikt vid in-
kassoärenden är mindre strikt än vid rembursförfaranden. Det ankommer snarare på köparen
att undersöka dokumenten i samband med att de presenteras honom, dvs. innan han betalar.31

3 Indirekta garantier

3.1 Inledning

Den viaställda (indirekta eller lokalt ställda) garantin fungerar något annorlunda än den
tidigare behandlade direktställda garantin. Med utgångspunkt från den tidigare angivna typ-
situationen, blir förhållandet såsom följer. Bankgarantin ställs ut av en lokal bank i benefici-
entens hemland, på uppdrag av den svenska exportörens bank. Den garantiställande ut-
ländska banken har ingen avtalsrelation med den svenska principalen. Av detta skäl kräver
vanligtvis den utländska banken att den svenska banken, som givit den i uppdrag att ställa ut
bankgarantin, i sin tur utfärdar en s.k. motgaranti (indemnity), till förmån för den utländska
banken. Enligt en dylik indemnity är den instruerande banken skyldig att hålla den garanti-
ställande banken skadeslös.32 Förmånstagare av denna motgaranti är alltså den lokala banken i
förmånstagarens land. Man kan, något oegentligt, se det som att den svenska banken ställer
bankgarantin via en annan bank, placerad i samma land som den slutliga förmånstagaren. Den
svenska banken, som får uppdrag av en svensk exportör, principalen, kallas här den instrue-
rande banken eller uppdragsgivarens bank. Banken som ställer ut bankgarantin till för-
månstagaren i utlandet, benämns garant, garantibank eller garantiställande bank (även utstäl-
lande bank och förmånstagarens bank förekommer). Som nämnts ovan, kallas den garanti
som ställs av uppdragsgivarens bank till förmån för den garantiställande banken motgaranti
eller indemnity. Den bankgaranti som ställs av förmånstagarens bank till förmånstagaren går
under benämningen primär garanti. Mellan principalen och garantibanken föreligger ingen
avtalsrelation. Inte heller mellan uppdragsgivarens bank och förmånstagaren föreligger avtal.

                 Basavtal

  

Primär garanti                  Motförbindelse

Motgaranti/indemnity

Parterna vid en indirekt garanti

                                                
30 Se också Bogdan II s. 75.
31 Gorton s. 112.
32 Indemnify = hålla skadeslös. Det finns inget krav på att motgarantin har formen av just en indemnity, som kan
liknas vid ren demandgaranti, men förståeligt nog accepterar sällan den garanterande banken ett svagare skydd.

Förmånstagare

Garantibank
(lokal bank)

Principal

Instruerande
bank
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3.2 Verkningar för parterna av en indirekt garanti

Den lokalt ställda bankgarantin har många fördelar för beneficienten.33 Den primära garantin
kommer med allra största sannolikhet att bedömas enligt den garantiställande bankens lands
lag.34 Till detta kommer att garantin kommer att tolkas enligt lokal rätts- och bankpraxis och i
enlighet med den rättskultur som gäller i landet. Många gånger har den lokala banken och
förmånstagaren ett väl etablerat samarbete redan innan den aktuella bankgarantin ställs. Ofta
rör det sig till och med om förmånstagarens husbank, eftersom beneficienten har möjlighet att
för principalen ange vilken lokal bank den vill ha som garantibank. Härav följer att kontakter
med banken för förmånstagaren kommer att kunna ske smidigare och mindre kostsamt, än om
det skulle krävas att denne hade kontakt med en utländsk bank. Det framstår också som troligt
att den lokala banken tar större hänsyn till sin egen kund än till den principal i ett annat land,
med vilken banken inte har något kontraktsförhållande. Den lokala banken är måhända myck-
et aktsam om sitt renommé i sin absoluta närhet, men kanske mindre bekymrad över vad t.ex.
svenska företag anser om den. Bertrams anför att det är troligt att den lokala banken är mer
benägen att betala ut till sin kund/förmånstagaren vid korrekt tidpunkt, än vad uppdragsgiva-
rens bank i ett annat land skulle vara vid en direktställd garanti.35 Det bör emellertid poängte-
ras att skillnaderna mellan den direkta och indirekta garantin får störst betydelse då förmåns-
tagaren, med hjälp av ”sin bank”, missbrukar sin fördelaktiga ställning för att ställa obefogade
krav under garantin.36

Från uppdragsgivarens synpunkt finns det några andra problem förenade med att en bank-
garanti ställs ut i förmånstagarens land.37 Förutom formuleringen av den primära garantin, är
uppdragsgivaren också beroende av hur motgarantin/indemnityn har blivit utformad. Det
vanligaste torde vara att denna motförbindelse är strängt inskränkt till att hålla garantibanken
skadeslös.38 Skälet till att garantibanken kräver en dylik indemnity, är att den inte har någon
avtalsrelation med exportören, och följaktligen inte har någon alternativ säkerhet för sitt re-
gresskrav.39 Någon extra säkerhet i form av pant eller dylikt används vanligen inte mellan
bankerna.

Om ICC:s enhetliga regler för demandgarantier, URDG, är tillämpliga på garantin, krävs
enligt dess artikel 20 b) att kravet från garantibanken åtföljs av ett skriftligt dokument som
anger att garantibanken har erhållit ett krav under den primära garantin. Vidare anges att detta
krav skall vara i överensstämmelse med garantitexten och dessutom med hela artikel 20. Arti-
kel 20 kan dock avtalas bort i sin helhet. Se vidare om artikel 20 i URDG, nedan avsnitt 7.3.
En annan nackdel för uppdragsgivaren är att han kommer att få betala kostnader för såväl den
primära garantin som för motförbindelsen. Det vanliga är nämligen att såväl uppdragsgivarens
som förmånstagarens banks kostnader skall betalas av uppdragsgivaren.40 Det bör dock påpe-
kas att detta naturligtvis kan regleras annorlunda i avtal mellan köparen och säljaren.

Skälet till att kräva en viaställd garanti är, som antytts ovan, att förmånstagaren vill ha sin
egen bankkontakt som garant och inte en för honom okänd utländsk bank.41 Kontakterna
mellan dessa två parter kan ske på ett smidigare och billigare sätt. Även om det inte är ett re-
gelrätt krav från köparen/importören att en lokal garanti skall utfärdas, kan situationen många
gånger vara sådan, att den avtalspart som är villig att gå med på tecknandet av en lokalt ställd
bankgaranti, är den som vinner kontraktet. Av detta skäl kan det nästan framstå som ett krav
                                                
33 Se för en mer utförlig genomgång av dessa fördelar, bl.a. Bertrams s. 64ff.
34 Om lagvalsfrågor, se nedan kapitel 12.
35 Bertrams s. 65.
36 Se om invändningsmöjligheter mot oberättigade krav, nedan i kapitel 11.
37 Se bl.a. Bertrams s. 65.
38 Dalman s. 209. Jfr Bertrams s. 154 och Pierce s. 28-32. Se också Goode, Commercial Law s. 1042, som anger
att en motgaranti generellt sett är att likna vid en självständig bankgaranti. Motgarantin är således självständig
från såväl basavtalet som den primära garantin.
39 Pierce s. 27.
40 Pierce s. 27.
41 Bertrams s. 65.
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för den exportör som vill ha kontraktet, att han accepterar att ge uppdrag åt en bank att ställa
ut en för honom något mer oförmånlig viaställd bankgaranti. Om jag får ge mig på en giss-
ning, är det emellertid knappast ovanligt förekommande att den extra risk som principalen
utsätts för vid en viaställd bankgaranti, reflekteras i det pris som han i sin tur kräver av sin
motpart (förmånstagaren).

4 De vanligaste bankgarantityperna

4.1 Terminologi

Bankgarantier indelas vanligtvis i såväl typ som form.42 Med begreppet bankgarantityp avses
den funktion och det användningsområde som en viss bankgaranti har. Med form avses om
bankgarantin är utformad som en borgen eller som en självständig garanti. Det finns inget
som utesluter att en viss bankgarantityp kan utställas som en borgensgaranti43 eller som en
självständig garanti. I uppsatsen behandlar jag, som nämnts ovan, enbart de s.k. säljargaranti-
erna, vilka som namnet antyder, ställs på uppdrag av säljaren med köparen som förmånstaga-
re. Dessa garantier är avsedda att garantera att realförpliktelsen i ett kontrakt uppfylls, varför
de även kallas kontraktsgarantier.44 I detta avsnitt redogörs för några av de vanligaste bank-
garantityperna. De olika formerna av bankgarantier kommer att behandlas i kapitel 5.

4.2 Typer av bankgarantier

Anbudsgarantin (tender guarantee) lämnas i samband med att säljaren lämnar ett anbud till
köparen. Denna garanti tjänar som säkerhet för att säljaren skall stå fast vid sitt anbud till kö-
paren under acceptfristen. Om säljaren inte skulle stå fast vid anbudet, täcker anbudsgarantin
köparens/beställarens kostnader för att göra om anbudsarbetet pga. att säljaren drar tillbaka
sitt anbud, antingen efter det att anbudet har accepterats eller före acceptfristens utgång. Ga-
rantin täcker även ett eventuellt skadestånd.

Förskottsgarantin (advance payment guarantee) begärs av köparen för att garantera att
säljaren återbetalar ett av köparen lämnat förskott, för det fall att säljaren inte fullgör sina åta-
ganden enligt kontraktet. Garantin ställs innan eller i samband med att förskottsbetalningen
erläggs och skrivs ofta ner i takt med att delleveranser sker.

Fullgörelsegarantin (performance guarantee) ställs i samband med att ett avtal sluts eller
innan arbetet enligt avtalet påbörjas eller leverans sker. Garantin har som syfte att säkerställa
att säljaren fullgör sina förpliktelser enligt avtalet. Denna garantityp kallas även leveransga-
ranti eller prestationsgaranti, beroende på om avtalet går ut på att säljaren skall leverera något
eller om han skall utföra ett arbete åt beställaren, dvs. förmånstagaren.

Garantitidsgarantin (warranty guarantee) lämnas som säkerhet för att säljaren uppfyller
sitt garantiåtagande. Denna garanti ställs således efter det att leverans skett, eller efter det att
ett arbete har utförts och täcker eventuella kostnader som uppkommer om säljaren inte upp-
fyller garantiåtagandet. Den ställs ofta som komplement till fullgörelsegarantin och ”tar vid”
där den sistnämnda garantins giltighetstid löper ut. Genom att acceptera att denna garanti ut-
ställs, kan säljaren redan vid betalningen tillgodogöra sig det belopp som köparen annars
skulle ha innehållit för att säkerställa att säljaren verkligen fullgör sina skyldigheter att åtgär-
da fel och brister under den garantitid som han har iklätt sig. Garantin gäller vanligtvis från

                                                
42 Se t.ex. SEB:s broschyr Bankgaranti från 1998 på s. 9, Dalman s. 178f, Bertrams s. 29ff och Vinje s. 172. Jfr
även Godsk Pedersen s. 16f och 28f.
43 För att särskilja bankgarantier utformade som borgen från såväl vanliga borgensåtaganden som från demand-
garantier, används i denna uppsats termen borgensgaranti. Huruvida det faktiskt föreligger någon materiell skill-
nad mellan ”vanliga” borgensåtaganden och borgensgarantier, diskuteras nedan i avsnitt 5.2.2.
44 Se t.ex. Godsk Pedersen s. 16 och Dalman s. 178.
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det att köparen/beställaren mottagit varan eller övertagit projektet och gäller fram till det att
avtalets garantitid går ut.

Det finns även bankgarantier som ställs på uppdrag av köparen med säljaren som för-
månstagare. Den vanligaste av dessa garantier är betalningsgarantin, vars syfte är att säker-
ställa att köparen fullgör sin betalningsskyldighet efter säljarens fullgörelse av sina förpliktel-
ser. Giltighetstiden för denna garanti är följaktligen till ända i och med att köparen betalar i
enlighet med avtalet. Denna garanti fallet dock utanför ramen för denna uppsats.45

5 Garantiformer

5.1 Inledning

Bankgarantier ställs huvudsakligen ut i endera av två former: som en proprieborgen eller som
en demandgaranti. I Sverige är proprieborgen fortfarande vanligast, men demandgarantin blir
allt vanligare. I stora delar av världen är däremot demandgarantierna den vanligaste garanti-
formen.46 Det är knappast meningsfullt att ställa sig frågan om en bankgaranti är detsamma
som en borgen, då benämningen bankgaranti (som skall visas nedan) innehåller så många
olika typer och former av säkerhetsavtal.47 Det kan noteras att det i introduktionen till ICC:s
enhetliga regler för kontraktsgarantier (URCG), som kom ut redan 1978, anges att det inte
ansågs meningsfullt att beröra kontraktsgarantiernas natur, dvs. om de är självständiga eller
accessoriska, med hänsyn till att olika nationella regleringar hanterade frågan på olika sätt. De
senare reglerna från 1992, URDG, är endast tillämpliga på självständiga bankgarantier.

I detta avsnitt skall diskuteras vad som skiljer de olika formerna av bankgarantier åt. För
borgensgarantin förs också ett resonemang kring huruvida det är motiverat att göra någon
rättslig skillnad mellan borgensåtaganden generellt och bankgarantier i form av borgen.

5.2 Proprieborgensgaranti

5.2.1 Inledning

En proprieborgensgaranti är accessorisk till det underliggande avtalet mellan köpa-
ren/beställaren och säljaren/exportören. Dessa bankgarantier anger att banken går i borgen
”såsom för egen skuld” och hänvisar till det underliggande avtalet. Banken har samma rättig-
heter och skyldigheter att göra invändningar mot förmånstagarens krav, som bankens upp-
dragsgivare har. Här nedan ges två exempel på formuleringar som uttrycker en bankgarantis
accessoriska karaktär:

”För det rätta fullgörandet av den betalningsskyldighet som kan komma att åligga entreprenören gentemot be-
ställaren, för det fall att entreprenören inte fullgör sina förpliktelser i enlighet med avtalet, går undertecknad
bank härmed i borgen såsom för egen skuld.”

”The Guarantor hereby irrevocably guarantee as for a debt of its own to the Beneficiary a sum claimed up to the
aggregate of xxx… in case the Principal has failed to fulfil its delivery obligations under the Contract.”

                                                
45 Andra förekommande bankgarantier rör inte för uppsatsen relevanta områden, varför jag har valt att lämna
dessa utanför den vidare framställningen. Exempel på sådana garantier är kreditgaranti, transfereringsgaranti,
tullfrihetsgaranti, återbetalningsgaranti, konossementsgaranti, lånegaranti och växelaval.
46 Bankgaranti s. 3, Bertrams s. 179.
47 Ingvarsson s. 123. Hur en konkret bankgaranti med karakteristika från såväl borgen som från en självständig
garanti skall tolkas, behandlas nedan i kapitel 8.



14

5.2.2 Jämförelse med vanliga borgensåtaganden

Borgensgarantierna uppvisar stora likheter med vanliga borgensavtal. En skillnad föreligger i
att det vid bankgarantier av borgenskaraktär alltid är en bank som ställer borgen. En annan
olikhet är att bankgarantin som regel alltid är skriftlig, vilket inte i samma utsträckning gäller
det vanliga borgensåtagandet.48 Vidare tar banken, naturligt nog då det rör sig om en tjänst
som banken tillhandahåller sina kunder, vederlag för sitt borgensåtagande, medan borgensåta-
gandet i allmänhet är benefikt.49 En ytterligare skillnad är att bankgarantier ställs som säker-
het för att uppdragsgivaren uppfyller sina kontraktsenliga förpliktelser enligt ett underliggan-
de avtal, medan ett borgensåtagande har till syfte att säkerställa betalning av en skuld (som
alltså alltid är det underliggande rättsförhållandet vid borgen).50

Distinktionen mellan borgen och borgensgarantin var mer betydelsefull med den gamla
lagstiftningen om borgen. Enligt stadgandet i 4 § av KF 1798 angående vissa omständigheter
uti lagsöknings- och utmätningsmål, preskriberades proprieborgensåtaganden ett år efter för-
fallodagen; den s.k. regeln om ettårspreskription. I ett fall från början av seklet kom HD fram
till att de utfästelser som det där rörde sig om inte var att betrakta som borgen, utan som nå-
gon form av garantier varför ettårspreskriptionen inte aktualiserades.51 Ettårspreskriptionsre-
geln togs emellertid bort i samband med preskriptionslagens (1981:130) införande, varför
behovet av att göra en distinktion mellan borgen och borgensgaranti idag är begränsat.

Idag torde det vara mer intressant att fråga sig om det möjligen överlag bör ställas strikta-
re krav på en bank som borgensman än på en ”vanlig” privatperson som borgensman.52 Gösta
Walin har i en nyligen publicerad artikel ”Några synpunkter på uppsägning av bankgaranti”,
anfört att det vid tolkning av en förbindelse måste tas hänsyn till ”vem som utfärdat den och
hans kompetens liksom till bakgrunden till att förbindelsen utfärdats.”53 Vidare anför han att
man uppenbarligen kan ”ställa större krav på tydlighet m.m. när förbindelsen ställts ut av en
yrkesmässig kreditgivare eller annan penninginrättning än när den utfärdats av enskild per-
son.”54 Artikeln tar sikte på uppsägning av bankgarantier med karaktär av proprieborgen, men
det citerade uttalandet synes kunna tolkas generellt. Det faktum att en borgen ställs ut i form
av en bankgaranti utgör emellertid inte, enligt min mening, någon grund för någon omfattande
juridisk särbehandling. Samma grundläggande regler skall gälla för all borgen, oavsett vem
som är utställare.55 Praxis för proprieborgen är således relevant även för proprieborgensga-
rantier, liksom den sparsamma regleringen i HB:s 10:e kapitel. Som ovan konstaterats bör
dock möjligen hårdare krav kunna ställas på bankerna vid utställandet av bankgarantier.

                                                
48 Gorton anför på s. 115, utan källa eller vidare motivering, att en bankgaranti alltid är skriftlig, medan
Bertrams på s. 169 anför att något krav på skriftlighet, eller annat formkrav, inte föreligger för bankgarantiavtals
giltighet. För svensk rätt kan jag inte se hur det skulle kunna föreligga ett krav på skriftlighet, då det inte finns
någon lagstiftning på området förutom de gamla borgensreglerna i Handelsbalkens (HB) 10:e kapitel, där något
krav på skriftlighet inte uppställs. Se också Svea Hovrätts dom DT 36 av den 23 september 1998 i mål nr T 164-
96 (överklagat till HD), där det i domskälen på s. 8 anges att: ”Även om bankgarantier i praktiken regelmässigt
utfärdas i skriftlig form finns emellertid i svensk rätt inte något i lag reglerat krav att en bankgaranti skall ha ett
visst innehåll eller en viss form.” Detta rättsfall behandlas mer ingående nedan i avsnitt 8.5. Det kan tilläggas att
banker enligt sina egna föreskrifter, knappast har möjlighet att ställa ut annat än skriftliga bankgarantier. Den
som påstår att en bankgaranti utställts utan att ha dokumentation som bevis, befinner sig till yttermera visso i
underläge i bevishänseende.
49 Se t.ex. Gorton s. 115 och Bergström s. 28. Ingvarsson betonar skillnaderna mellan borgen och bankgarantier,
främst med anledning av bankgarantins kommersiella och internationella karaktär, se s. 121ff.
50 Bergström resonerar sig redan 1964 fram till att det inte finns fog för att behandla bankgarantin som ett kon-
trakt sui generis, med hänsyn främst till att likheterna med borgen synes vara flera och starkare än olikheterna,
Bergström s. 28. Även Smith har ansett att bankgarantier bör behandlas som vanliga borgensåtaganden, se s. 72.
51 NJA 1929 s. 627.
52 Av denna uppfattning, Smith s. 77.
53 Walin, Uppsägning s. 99.
54 Walin, Uppsägning s. 99.
55 Bergström s. 28.
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5.2.3 Enkel borgen eller proprieborgen

I den skandinaviska doktrinen har relativt mycket uppmärksamhet ägnats frågeställningen
huruvida en accessorisk bankgaranti skall tolkas som en proprieborgen eller som en enkel
borgen.56 För det vanliga borgensåtagandet i HB 10:8, har presumtionen för enkel borgen
gammal hävd, men denna presumtionsregel har ifrågasatts på senare tid.57 För borgensåtagan-
den som avser att säkerställa en realförpliktelse, som bankgarantier, har det varit mer osäkert
om presumtionen för enkel borgen skall gälla.58 Bergström argumenterar för att proprieborgen
skall anses vara presumtionsregel endast om det föreligger en kutym hos bankerna att använ-
da sig av proprieborgen; i annat fall skall det fortfarande vara enkel borgen som är huvudre-
gel.59 Han vågar sig emellertid inte på en bedömning av huruvida bankernas praxis att som
huvudregel utfärda proprieborgensgarantier faktiskt uppnått status som kutym. Det bör emel-
lertid hållas i minnet att Bergströms artikel skrevs redan 1964. Min egen erfarenhet är att det
är mycket ovanligt att banker ställer ut bankgarantier i form av enkel borgen, om inte kunden,
uppdragsgivaren, särskilt efterfrågar det. Ett belysande exempel ges i SEB:s tidigare om-
nämnda skrift Bankgaranti, där endast formerna proprieborgen och demandgaranti tas upp.60

Dansk rättspraxis visar att presumtionen för enkel borgen fortfarande gäller, se U 1974.198
och U 1989.316. I Danmark har dock Godsk Pedersen argumenterat mot detta förhållande.61 I
Sverige saknas praxis på området. Det finns emellertid, enligt min uppfattning, en hel del som
talar för att presumtionen bör vara i favör för proprieborgen. Det främsta skälet är det som
ovan anförts av Walin, nämligen att det bör kunna ställas hårdare krav på professionella ban-
ker, än på privatpersoner.62 Bankerna ställer ut garantierna som del av deras affärsverksamhet,
mot en avgift.63 Ett tyngre ansvar bör därför kunna åläggas bankerna för att de verkligen ut-
formar garantierna på ett tydligt sätt. Bankerna är som borgensmän inte i samma behov av
skydd som en privatperson som går i borgen.64 Ser man till syftet med att använda sig av en
bankgaranti, ter det sig också naturligt att se proprieborgen som huvudregeln. För att garanti-
beloppet vid en enkel borgen skall kunna utkrävas, krävs att förmånstagaren har uttömt möj-
ligheterna till att få betalt av huvudgäldenären, principalen.65 Detta omständliga förfarande
torde vara främmande för parter som har valt att använda sig av en bankgaranti, vilken oftast
har kort löptid.66 Mot detta resonemang kan ställas det faktum att det inte är banken som i
första hand blir lidande av en strängare tolkning av bankgarantin. Bankens regressrätt mot
principalen får till följd att principalen är den som till slut drabbas av att en viss bankgaranti
tolkas strängare mot utställaren, varför presumtionsregeln då skulle kunna ”slå fel”. Det bör
också konstateras att en generell regel inte låter sig uppställas – bankgarantier utgör inte en
homogen grupp med vissa specifika rättsföljder knutna till sig. Istället är bankgarantiernas
rättsföljder beroende av vilken typ och form av garanti det rör sig om.

5.3 Bankgaranti i form av enkel borgen

Det förekommer också att bankgarantier ställs ut i form av en enkel borgen. Dessa bankga-
rantier synes dock vara så extremt ovanliga i Sverige idag, att de helt utelämnas från den res-

                                                
56 Bergström s. 29-36, Ingvarsson s. 133-135 och Godsk Pedersen s. 143-145.
57 Se t.ex. Ingvarsson s. 51-56 med hänvisningar.
58 Se Walin s. 29, Ingvarsson s. 50, Godsk Pedersen s. 145f. Jfr även Bergström s. 30.
59 Bergström s. 32ff.
60 I avsnitt 8.3 behandlas frågan om det snarare skall föreligga en presumtion för demandgaranti.
61 Godsk Pedersen s. 144.
62 Av denna åsikt också Smith s. 71ff.
63 Smith s. 72 och s. 77.
64 Ingvarsson s. 133, Smith s. 71ff och Bergström s. 36. Jfr Adlercreutz s. 1.
65 I NJA 1990 s. 245 har det slagits fast att borgensmannens skyldighet att infria enkel borgen numer inträder
redan innan en konkurs har avslutats, om bevisning föreligger om den kommande utdelningen i konkursen. För
en utförlig kommentar till domen, se Axel Adlercreutz, Ett rättsfall om borgen, SvJT 1991, s. 69-78.
66 Ingvarsson s. 133.
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terande delen av framställningen. Som ovan anförts, är det svårt att se vid vilka tillfällen en
part skulle efterfråga en bankgaranti utfärdad som en enkel borgen. Här skall bara kort näm-
nas, att resonemanget ovan beträffande proprieborgen också gäller enkel borgen. För en
bankgaranti utställd som en enkel borgen, gäller således samma regler som en enkel borgen
utställd av en privatperson, med ovan nämnda eventuella hårdare krav på banken som utfärda-
re av bankgarantin.

5.4 Demandgaranti

5.4.1 Historik

Under senare år har självständiga bankgarantier, s.k. demandgarantier, blivit allt vanligare, i
Sverige såväl som utomlands.67 Demandgarantin började inte användas i någon större ut-
sträckning i internationell handel förrän i början av 1970-talet och har sitt ursprung i länderna
i Mellanöstern.68 Efter oljekrisen fann sig oljeproducerande länder i främst Mellanöstern med
stora tillgångar. Tillgångarna hade tillkommit på bekostnad av västländer som förlorade
mycket pengar på oljekrisen. Detta ledde till att ekonomin och infrastrukturens uppbyggnad
tog fart i oljeländerna. Många västländer sökte köpare/beställare med mycket stora kassatill-
gångar i Mellanöstern. Ett stort antal större köpeavtal och entreprenadprojekt ingicks i Mel-
lanöstern med västerländska företag under denna tid. Länderna i Mellanöstern hade således
mycket pengar, men mindre erfarenhet av internationell handel. Detta fick till följd att många
av de ingångna avtalen gav upphov till problem vid utförandet av kontrakten. De många väs-
terländska aktörerna fick problem att fullfölja sina, ofta mycket omfattande, kontrakt och be-
ställarna försökte få kompensation för motparternas kontraktsbrott. De garantier som då an-
vändes gav dock ingen möjlighet till direkt kompensation och beställarna var många gånger
nödgade att inleda domstolsförfaranden för att erhålla skadestånd från motparterna. Efterhand
ställdes därför allt starkare krav från köparna på att de skulle kunna erhålla snabbare kompen-
sation från en motpart som ej fullföljde sina kontrakt. Då konkurrensen om kontrakten i Mel-
lanöstern var hård på denna ”köparens marknad”, fick köparna igenom sina krav och den
självständiga garantin med långt mer fördelaktiga möjligheter för köparen att erhålla snabb
och effektiv kompensation, växte fram.

5.4.2 Demandgarantins självständighet

Demandgarantierna är, till skillnad från borgensgarantierna, skilda från avtalet mellan köpa-
ren och säljaren. Detta förhållande brukar benämnas som att demandgarantin är icke-
accessorisk eller abstrakt; bankens skyldighet att betala enligt garantin är helt fristående från
och oavhängig av huvudförbindelsen. Demandgarantin ”lever sitt eget liv”. Bankens betal-
ningsskyldighet är således inte beroende av hur avtalsrelationen mellan principalen och för-
månstagaren utvecklar sig och den självständiga bankgarantin är alltså primär till sin natur.
Redan av dessa skäl framgår att ett av borgensåtagandets huvudkännetecken, dess accessoritet
till det underliggande avtalet, inte gäller för demandgarantin. Det finns mycket som talar för
att man bör behandla demandgarantin som ett kontrakt sui generis, dvs. som ett helt eget
rättsinstitut.69 Demandgarantin har inte särskilt många likheter med ett vanligt borgensavtal,
                                                
67 I denna uppsats används genomgående termen demandgaranti som samlingsbeteckning för självständiga
bankgarantier. Detta val av terminologi utvecklas närmare i kapitel 6.
68 Att demandgarantin förekom redan tidigare framgår dock t.ex. av Bergströms artikel från 1964, där det på
sidorna 26-27 anges följande: ”I vissa avtal, där ansvarsformen betecknas som garanti, förekommer emellertid
klausuler som visar att parterna avsett någonting längre gående än ett accessoriskt ansvar, såsom när uttrycken
”on demand” eller ”vid första anmodan och utan invändning” kommit till användning.” ICC fick upp ögonen för
problemet med missbruk av demandgarantier redan 1964, nästan 30 år innan URDG skapades (se Pierce s. 221).
69 Det bör poängteras att Bergström helt utelämnar demandgarantierna i sin artikel, varför hans slutsats i fotnot
49 ovan, inte ger särskilt stor vägledning i dagens läge. I norrmannen Carsten Smiths studie 1963 av bl. a. ga-
rantirätten framförs åsikten att bankgarantierna bör behandlas som vanliga borgensåtaganden, men inte heller här
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varken till konstruktion eller till funktion. Demandgarantin har vuxit fram efter den interna-
tionella handelns behov, och den praxis som har etablerats inom den internationella bankverk-
samheten bör således vara ledande, inte några borgensregler härstammande från 1800-talet.
Större likheter finns mellan demandgarantin och rembursen, som också är helt självständig
från det avtal som den är avsedd att säkra. Frågeställningen huruvida en demandgaranti skall
klassas som en borgen är därför egentligen inte särskilt svårbesvarad. Svaret är nej! Enligt
min åsikt är frågan heller inte särskilt intressant – det relevanta i sammanhanget är huruvida
en konkret bankgaranti skall klassificeras som en accessorisk eller som en självständig för-
bindelse. Dylika tolkningsfrågor behandlas nedan i kapitel 8. Jag anser således att man bör
akta sig för att försöka lösa eventuella tvister på demandgarantins område enbart med hjälp av
principer tillämpliga på andra rättsområden.70

Nedan ges exempel på vanligt förekommande formuleringar i självständiga bankgarantier:

• ”We hereby guarantee to pay to you the amount of … upon receipt of your first written demand.”

• “Vi förbinder oss härmed att på er första anfordran erlägga ….”

• ”We will pay you upon your first written demand, notwithstanding any protest or objection made by any
party.”

• ”On behalf of the seller we hereby give you our guarantee and undertake to pay to you the amount of xxx on
receipt of your first demand in writing, accompanied by your signed statement certifying that the seller is in
breach of his contract.”

De första två meningarna uttrycker inget annat än att förmånstagaren har rätt till garantibelop-
pet vid första anfordran, medan den tredje också uttryckligen anger att förmånstagarens rätt
till beloppet inte påverkas av vad principalen eller någon annan har att anföra om det befoga-
de i förmånstagarens krav. Detta förhållande gäller dock också för de två första formulering-
arna, trots att det inte är explicit angivet. Demandgarantin är ju per definition oavhängig av
det underliggande rättsförhållandet. Det sista exemplet ställer något högre krav på förmånsta-
garen, för att denne skall kunna få garantibeloppet utbetalat. Här måste denne, till kravet på
betalning, bifoga en skriftlig förklaring om att principalen har brutit mot kontraktet. Det råder
dock inget tvivel om att också denna formulering ger uttryck för en självständig bankgaranti.
Till självständiga (demand-) garantier kan nämligen knytas olika villkor som måste uppfyllas
av förmånstagaren för att bankens betalningsskyldighet skall aktualiseras. Som kommer att
behandlas i kapitel 7, finns det en mängd olika former av demandgarantier med olika villkor
knutna till bankens betalningsskyldighet basavtalet. Betydelsen av hur bankgarantier är for-
mulerade kommer att behandlas mer ingående i kapitel 8.

Demandgarantin är vidare ovillkorlig till sin karaktär; garantin skall infrias omedelbart
och utan vidare undersökningar av garantibanken.71 Förmånstagaren kan kräva att banken
betalar ut garantibeloppet ”vid första anfordran”, utan att banken gör några utredningar kring
det befogade i kravet. Detta förhållande innebär att eventuella tvister mellan förmånstagaren
och uppdragsgivaren inte skall involvera banken, som endast agerar på uppdrag av sin kund.
För det fall att principalen inte fullgör sina kontraktsenliga förpliktelser är demandgarantin
följaktligen en utmärkt säkerhet för förmånstagaren, som direkt kan kräva en betalningsduglig

                                                                                                                                                        
tas demandgarantierna alls upp, Smith s. 71-78. Dalman anför på s. 182 att det ”måhända är en smaksak huruvida
man vill inordna on first demand-garantier under borgensbegreppet.” Vinje hävdar dock, i likhet med mig, att
demandgarantin är något annat än en borgen och betonar att skillnaden dem emellan bör framhävas klart för att
undvika missförstånd, se s. 184. Ingvarsson betonar på s. 123 att det ”endast i bedömningen av en konkret ga-
ranti går att besvara frågan om en bangaranti är att jämställa med borgen”.
70 Däremot bör, som Ingvarsson anför på s. 137, indirekt ledning kunna hämtas av bl.a. borgensreglerna i ett
konkret fall.
71 Ylöstalo s. 449.
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bank på garantibeloppet, utan att behöva företa utredningar för att bevisa att principalen har
begått det påstådda kontraktsbrottet. En av poängerna med att använda en demandgaranti är
just att kostsamma och tidskrävande undersökningar rörande huruvida ett krav under en ga-
ranti är befogat eller ej, skall göras efter utbetalningen. Detta förhållande belyses ibland med
uttrycket ”pay first, argue later”.72

Om banker tog på sig något slags domarroll när krav ställts från förmånstagaren, skulle
naturligtvis hela förfarandet bli mycket långsammare, med följd att förmånstagaren då inte
skulle kunna få garantibeloppet utbetalt till sig särdeles fort.73 En snabb och effektiv utbetal-
ningsmekanism är, för förmånstagaren, hela poängen med en demandgaranti. Någon själv-
ständig bedömning från bankernas sida är således inte överhuvudtaget önskvärd. Det bör ock-
så påpekas att demandgarantins självständiga karaktär är till fördel för bankerna av samma
skäl som angivits ovan. Bankerna gynnas naturligtvis inte av att behöva företa en vidlyftig
kontroll av det berättigade i förmånstagarens krav. Från bankens synvinkel eftersträvas en så
summarisk granskning som möjligt. Dessutom finns risken att bankerna gör en felaktig be-
dömning och betalar ut garantibeloppet trots att den inte var berättigad till det.74 Detta belyser
också det viktiga i att i garantitexten ha tydliga villkor kring hur bankens utbetalning skall
utföras. Uppdragsgivaren har inte heller någon rätt att hindra utbetalning under demandgaran-
tin med anledning av förmånstagarens krav. De invändningar som uppdragsgivaren kan tän-
kas ha mot förmånstagarens krav, kan alltså inte åberopas av banken. Banken måste betala ut
på förmånstagarens första anmodan, under förutsättning att de villkor som är uppställda i ga-
rantin är uppfyllda.

En demandgaranti kan således relativt lätt åberopas av förmånstagaren. Man kan därför
fråga sig varför en principal är beredd att acceptera den risk som föreligger för honom vid
utställandet av en demandgaranti. Skälet torde vara den hårda konkurrens som råder på den
internationella marknaden. Internationellt sett har det länge varit köparens marknad, varför
importören lättare kan ställa krav på exportörer att gå med på för dem oförmånliga villkor.75

Då en importör kräver en demandgaranti, har en exportör många gånger inget annat val än att
acceptera kravet, om han vill kunna bärga kontraktet.

6 Terminologi för självständiga bankgarantier

6.1 Inledning

Den terminologi som används för att beteckna självständiga bankgarantier är allt annat än
konsekvent. Såväl internationellt som i Sverige förekommer en mängd olika beteckningar. I
de två nästkommande kapitlen kommer olika former av självständiga bankgarantier att be-
skrivas samt den stundom förvirrande terminologi som används, vilken till viss del är hänför-
lig till de olika formerna. Jag avser att börja med terminologiavsnittet, men det är ofrånkom-
ligt att de olika former som existerar, berörs något redan i detta avsnitt. För att öka läsarens
förståelse av detta avsnitt, skall här mycket kortfattat presenteras den rena demandgarantin.
Denna garanti är den mest extrema varianten av demandgaranti och ger inte någon som helst
möjlighet till invändningar från banken. Inga villkor är således knutna till betalningsmeka-
nismen och bankens betalningsskyldighet uppkommer så snart ett betalningsanspråk inkom-
mer från förmånstagaren.

Som nämnts redan i inledningen av denna uppsats, använder jag mig av termen demand-
garanti för att beteckna en självständig bankgaranti. Ordet demandgaranti är således i denna
framställning en samlingsbeteckning för samtliga självständiga bankgarantier.

                                                
72 Bertrams s. 62 och 276. Se även Vinje s. 183.
73 Jan Ramberg, lunchanförande vid ICC Trade Finance Day ’99, 991202.
74 En dylik felbedömning kan leda till att bankens regressrätt bortfaller, varom mer nedan i avsnitt 11.8.
75 Jfr Bertrams s. 2.
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Den förvirring som synes råda rörande terminologin kan till stor grad förklaras av att de-
mandgarantin är en relativt ny företeelse. För svensk del kan man dessutom med stor sanno-
likhet anta att en ansenlig del av den inkonsekvens som föreligger, är en följd av att den själv-
ständiga demandgarantin är starkt präglad av internationella förhållanden och internationell
(företrädesvis engelskspråkig) terminologi. Det kan till en början konstateras att den själv-
ständiga bankgarantin i så gott som alla sammanhang på något sätt innehåller ordet demand,
eller i vart fall en direkt översättning av ordet. Termerna vi främst laborerar med är demand-
garanti, on demand-garanti, (on) first demand-garanti och simple demand-garanti.

Min avsikt är att börja med att undersöka hur demandgarantin har betecknats i Sverige
(6.2) och i övriga Norden (6.3), tidigare och idag, för att sedan gå vidare till att undersöka hur
det ser ut i internationell doktrin (6.4). Därefter analyseras de internationella regelverk som
finns på området (6.5). Slutligen kommer ett eget förslag till terminologi på området att pre-
senteras och förklaras (6.6).

6.2 Terminologi i svensk doktrin

När man studerar den svenska litteraturen på detta område är det lätt att få intrycket att de
självständiga demandgarantierna endast förekommer i en enda form, nämligen den rena. En
följd av detta förhållningssätt blir naturligt nog att endast en term behövs. Lena Dalman an-
vänder sig i sin tidigare omnämnda uppsats ”Några problem rörande first demand-garantier”
från 1985, av termerna first demand-garanti och on first demand-garanti.76 Ingen skillnad sy-
nes föreligga på grund av ordet ”on”.77 Vid studerandet av Dalmans uppsats framkommer att
den endast är inriktad på den rena, dvs. den mest extrema formen av de självständiga garanti-
erna. I uppsatsen nämns överhuvudtaget inte att det skulle finnas några andra former av de-
mandgarantier än den där behandlade. Lars Gorton diskuterade fenomenet redan fem år tidi-
gare, i sin avhandling ”Rembursrätt”, och begagnar sig mestadels av den rent engelska be-
teckningen ”on first demand guarantee”, men även en svensk direktöversättning används.
Ibland utelämnas dessutom ordet ”first”.78 Det omnämns inte heller i detta arbete att det skulle
finnas flera olika former av demandgarantier som skulle kunna förtjäna olika benämningar
och det verkar troligt, även om det i boken inte framgår helt klart, att det återigen är den rena
demandgarantin som avses. I tre senare arbeten har dock Gorton till viss del bytt terminolo-
gi.79 I dessa arbeten används i stället termen on demandgaranti. Här framgår också tydligt att
en vidare uppdelning av demandgarantierna kan göras, även om han själv endast kort be-
handlar den tidigare omnämnda mest extrema formen och omnämner den som ”ren” de-
mandgaranti.80 I SEB:s skrift Bankgaranti från 1998, görs en tydlig uppdelning av olika for-
mer av demandgarantier. I skriften används samlingsnamnet ”On-demand garanti” för de-
mandgarantierna. För den demandgaranti som ger förmånstagaren bäst säkerhet, där garantin
inte innehåller några dokumentkrav används termen ”Ren demandgaranti”.81

                                                
76 Dalman s. 177-179.
77 Det kan generellt konstateras att ordet ”on” dyker upp titt som tätt i doktrinen, utan någon egentlig konse-
kvens. Jag kommer i den fortsatta framställningen inte att fästa något avseende vid att ordet ”on” figurerar i en
beteckning. Ordet ”on” är helt enkelt den preposition som föregår ”demand” i engelskan och ”on” har därför
ingen materiell betydelse (jfr vid anfordran). ”On first demand” är således detsamma som ”first demand”, liksom
”on demand” och ”demand” avser samma sak. ”Terminologidjungeln” blir knappast mindre snårig av att själva
ordet ”demandgaranti” utskrivs på ett flertal olika sätt: demand-garanti, demand-garanti, demandgaranti, de-
mand-bankgaranti etc. Detta utnyttjande av kursiv stil och bindestreck anser jag dock inte vara en del av termi-
nologin utan endast stilistiska val gjorda av författaren. Vid min behandling av dessa garantier utelämnas därför i
fortsättningen ”on” och demandgaranti utskrivs sålunda. Bindestreck använder jag mig av endast vid first de-
mand-garanti, då det synes mig mest korrekt grammatiskt. I detta avsnitt kommer emellertid författarnas egna
benämningar att användas.
78 Gorton, se främst s. 115 och sakregistret.
79 Gorton, Garantiregler s. 38ff, Gorton, Rättsliga ramar s. 276 och Gorton, Jura på mange måder s. 96ff.
80 Gorton, Garantiregler s. 48.
81 Bankgaranti s. 3. Se vidare om denna demandgarantiform, avsnitt 7.2 nedan. På engelska benämns den rena
demandgarantin ”simple demand guarantee”, se t.ex. Bertrams s. 40 och 227 och Pierce s. 22-23.
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Även Michael Bogdans böcker utgör ett tydligt exempel på den förändring som kan ur-
skiljas i svensk doktrin avseende terminologin för demandgarantier. I ”Utrikeshandelns civil-
rättsliga grundproblem”, första upplagan från 1991, använder sig Bogdan av beteckningen
first demand-garantier och anger att de också kan kallas demandgarantier.82 Den senare be-
teckningen används också i den andra upplagan från 1994. Denna beteckning beskriver emel-
lertid inte samma garantiform i de olika upplagorna. I den första upplagan används beteck-
ningen first demand-garanti för att beskriva den (i svensk litteratur) ständigt återkommande
rena demandgarantin, medan det framgår att Bogdan i den andra upplagan har tagit tydligt
intryck av det av ICC 1992 utgivna regelverket URDG. I denna upplaga anges det sålunda att
termen demandgaranti beskriver att bankens betalningsskyldighet ”endast förutsätter en
skriftlig begäran från beneficientens sida, grundad på dennes påståenden om garantibeställa-
rens kontraktsbrott och också på i garantin specificerade dokument…”.83 Denna beskrivning
av en demandgaranti passar som synes inte in på den rena demandgarantin, där inga påståen-
den från förmånstagaren behöver göras överhuvudtaget – det enda som krävs för att bankens
betalningsskyldighet skall inträda vid en ren demandgaranti är att kravet inkommer i rätt tid.84

Under denna uppsats arbete har också utkommit Torbjörn Ingvarssons avhandling
”Borgensliknande säkerhetsrätter”,85 där termen anfordringsgaranti, men också on demand-
garanti, används för att beteckna den självständiga demandgarantin.86 Ingvarsson går i sin
avhandling inte närmare in på de olika formerna av demandgarantier, utan framställningen
siktar i detta avsnitt främst in sig på den rena demandgarantin.

Sammanfattningsvis kan sägas att den svenska doktrinen är något missvisande på det sätt
att den till allra största del, främst i de något äldre arbetena, endast behandlar den rena de-
mandgarantin. Den här använda benämningen används emellertid inte, utan istället synes
främst termen first demand-garanti användas för att beteckna denna bankgarantiform. Det
synes dock ha skett en förändring efter URDG:s tillkomst 1992, varefter terminologin i högre
grad ansluter sig till den terminologi som används i URDG. Detsamma gäller den terminologi
som används i denna uppsats, se vidare avsnitt 6.5 och 6.6.

6.3 Terminologi i övrig nordisk doktrin

Finländaren Matti Ylöstalo använder sig i artikeln ”Något om obehöriga förfaranden i sam-
band med ”on first demand”-bankgarantier” från 1985, av benämningen ”on first demand-
bankgaranti”.87 Liksom Dalmans uppsats, är denna framställning emellertid helt inriktad på
den rena demandgarantin. I Ylöstalos artikel nämns överhuvudtaget inte att det skulle finnas
några andra former av demandgarantier än denna. I norsk litteratur har Vinje använt sig av
termen demandgaranti för att beteckna den självständiga bankgarantin.88 I sin framställning,
utgiven 1999, klargör Vinje att demandgarantierna inte utgör en homogen kontraktstyp och att
innehållet och betalningsvillkoren i garantierna varierar. Han använder sig emellertid inte av
någon speciell term för att beteckna den rena demandgarantin, utan hänvisar till att det av
internationell handels- och bankpraxis följer att uttrycket ”payable on first demand” i ”det
internasjonale handelsliv har fått funksjon som et slags kodeord for å angi at ansvaret er uav-
hengig, til tross for at dette uttrykket i seg selv ikke utelukker at garantiansvaret er aksesso-
risk.”89 I Danmark har Godsk Pedersen lanserat termen ”anfordringsgaranti”.90 Godsk Peder-
                                                
82 Bogdan I s. 75-76.
83 Bogdan II s. 72.
84 På sidan 76 i den första upplagan utfärdar författaren en varning för utnyttjandet av dylika garantier. Samma
varning återkommer på s. 72 i den andra upplagan, då den rena demandgarantin behandlas, varav man kan sluta
sig till att det som åsyftas med termen first demandgaranti i första upplagan, var just, den här benämnda, rena
demandgarantin.
85 I avhandlingen behandlas bankgarantier i kapitel 13, s. 119-140.
86 Ingvarsson s. 125.
87 Ylöstalo s. 449.
88 Vinje, se främst s. 171ff.
89 Vinje s. 176.



21

sen använder sig i sitt 1995 publicerade arbete av termen ”ren anfordringsgaranti” för att be-
skriva den rena bankgarantin, där inga möjligheter till invändningar ges. Likt Vinje anför
Godsk Pedersen att om uttryck som ”på anfordring”, ”demand”, ”first demand” eller ”erstes
Anfordern” används ”synes der ikke umiddelbart at kunne vaere tvivel om, at garantien er
ubetinget.”91 Godsk Pedersen har i sin bok också tagit hänsyn till den terminologi och det
förhållningssätt som återfinns i URDG. Han anger bl.a. att det faktum att en bankgaranti är av
demandkaraktär, inte innebär mer än att garanten inte skall koncentrera uppmärksamheten på
huruvida ett materiellt riktigt betalningskrav har ställts av förmånstagaren, utan endast på de
dokument som presenteras när garantin påkallas.92

6.4 Terminologi i några internationella verk

Den internationella doktrinen på området ger ofta terminologiavsnitten ett större utrymme än
den nordiska, där egentligen bara Vinje, och i viss mån Godsk Pedersen, för en terminologisk
diskussion.

Engelsmannen Anthony Pierce gör en indelning av självständiga (independent) bankga-
rantier i garantier av (first) demand-karaktär och de som är kopplade till någon form av ac-
cepterad eller bevisad icke-uppfyllelse av principalens förpliktelser enligt basavtalet.93 De
sistnämnda, t.ex. en bankgaranti som kräver att förmånstagaren kan uppvisa ett intyg om en
varas egenskaper från en oberoende tredje man, kan således enligt Pierce’s terminologi vara
såväl självständiga som accessoriska garantier, men de är inte demandgarantier. Pierce anför
vidare att alla demandgarantier är betalbara vid första anfordran ”first demand” för såvitt kra-
vet inte strider mot garantitexten.94 Ordet ”first” har således ingen materiell betydelse enligt
den terminologi som han använder.

Pierce delar vidare upp demandgarantierna i tre kategorier: 95

• Självständiga dokumentbaserade demandgarantier
• Demandgarantier som kräver förmånstagarens påstående om kontraktsbrott
• Simple demand guarantees (rena demandgarantier)

Holländaren Roeland F. Bertrams använder sig av termen ”guarantee” för att beteckna en
självständig garanti.96 Han påpekar att det finns en vanlig missuppfattning att självständig
bankgaranti och first demand guarantee är benämningar för samma sak. First demand gua-
rantees är, enligt Bertrams, en form av självständiga garantier, men det finns även andra
självständiga garantier, som inte räknas till first demand-garantier. Han använder sig inte av
termen ”demand guarantee”, utan begagnar istället endast ”(independent) guarantee”. First
demand-garantin utmärks, enligt Bertrams, av att förmånstagaren inte behöver styrka sitt an-
språk på betalning under garantin och att banken inte har rätt att efterfråga någon bevisning
för det rättmätiga i förmånstagarens krav.97 Han delar in first demand-garantierna i två kate-
gorier:

• Rena demandgarantier (simple demand guarantees)

                                                                                                                                                        
90 Godsk Pedersen, se främst s. 17ff. Man skulle möjligen kunna tänka sig termen anfordringsgaranti även i
Sverige, men av skäl som redovisas nedan i avsnitt 7.6, används inte denna term i uppsatsen.
91 Godsk Pedersen s. 140.
92 Godsk Pedersen s. 31.
93 Pierce, se framför allt s. 17f och 20-23. Boken utkom 1993.
94 ”All bank guarantees are payable on first demand as long as the demand is compliant with the guarantee
wording.” Pierce s. 21.
95 Se vidare kapitel 7 för en genomgång av bl.a. dessa demandgarantier.
96 Bertrams, se främst terminologiavsnittet, s. 3-4. Boken utkom 1996.
97 Bertrams s. 39ff och 42f.
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• Demandgarantier som kräver förmånstagarens påstående om kontraktsbrott (statement of
default)

Bertrams behandlar självständiga garantier som innehåller villkor om att någon form av do-
kument presenteras av förmånstagaren,98 som något annat än en first demand-garanti. Dessa
garantier är självständiga garantier per definition, men är enligt Bertrams, inte av first de-
mand-karaktär ”since the phrase ‘payable on first demand’ is quite meaningless in the light of
the requirement to present third-party documents evidencing the account party’s default”.99

6.5 Terminologi i internationella regelverk på området

I URDG anges att demandgarantier är garantier där garantens betalningsplikt uppkommer i
samband med att förmånstagaren presenterar ett skriftligt betalningskrav och de andra doku-
ment som är specificerade i garantin samt att garantin inte är villkorad av att principalen fak-
tiskt har brutit mot sina förpliktelser enligt basavtalet.100 URDG är tillämpliga på alla de-
mandgarantier; ”not only to simple demand guarantees or to those requiring the presentation
of a judgment or arbitral award, but also to intermediate guarantees, such as those requiring a
statement of default by the beneficiary.” I URDG görs således en skillnad mellan demandga-
rantier, som används för att beteckna samtliga självständiga garantier, och de rena demandga-
rantierna (simple demand guarantees). Det anges också att det finns andra varianter av de-
mandgarantier som utgör någon form av mellanting mellan den rena demandgarantin och den
demandgaranti som kräver ett domstolsutslag. I FN:s Convention on Independent Guarantees
and Stand-by Letters of Credit (UNCIG)101 utgör beteckningen självständiga garantier (inde-
pendent guarantees) motsvarigheten till URDG:s beteckning demandgarantier. I artikel 2 (1)
anges att en garanti är självständig om banken har åtagit sig att betala förmånstagaren ”upon
simple demand” eller ”upon demand accompanied by other documents”. I artikel 3 (a) anges
vidare att en självständig garanti inte är beroende av en existerande eller giltig underliggande
transaktion, eller av någon annan framtida händelse, som inte är specificerad i garantin.

6.6 Sammanfattning och redogörelse för terminologin i denna uppsats

Det råder, som förhoppningsvis framgått av ovan gjorda genomgång, stor oklarhet vid be-
nämningen av de självständiga garantierna. I vissa arbeten, framför allt tidigare nordiska, sy-
nes first demand vara likställt med den mest extrema varianten av demandgarantier, den jag
benämner ren demandgaranti. Efter publiceringen av URDG verkar emellertid beteckningen
demandgaranti som samlingsbeteckning för alla självständiga garantier ha fått större accep-
tans.102

Det har tidigare poängterats att det knappast finns något skäl att tillmäta användningen av
ordet ”on” framför ordet ”demand” något materiellt värde. Detsamma skulle kunna gälla ordet
”first” som egentligen inte tillför någonting, då alla bankgarantier, även de accessoriska, är
betalbara vid första anfordran. Det torde emellertid stå klart att, som Vinje anför, i vart fall
inom bankvärlden ”on first demand” har blivit ett slags kodord för en självständig bankgaran-
ti.103 Detta innebär emellertid just bara att det rör sig om en självständig garanti – en demand-
garanti – och följer redan av benämningen demand. Frasen (on) first demand kan således,
enligt min uppfattning, inte med automatik medföra att den aktuella bankgarantin skall vara

                                                
98 Enligt Bertrams (s. 44) något oegentligt ofta kallade ”documentary guarantee” eller ”conditional guarantee”.
99 Bertrams s. 45.
100 Introduktionen på s. 4.
101 Konventionen har blivit utarbetad av UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law)
och antogs av FN:s generalförsamling den 11 december 1996.
102 Se Goode, Commercial Law s. 1031.
103 Vinje s. 176. Jfr även Dalman s. 195.
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en ren demandgaranti.104 Huruvida en demandgaranti är ren är, som diskuteras i kapitel 8 ned-
an, beroende av om det ställs ytterligare villkor för att bankens betalningsskyldighet skall ak-
tualiseras.

Man skulle i Sverige kunna tänka sig termen anfordringsgaranti för den självständiga
bankgarantin. Jag har dock valt att begagna den engelska termen demandgaranti, främst därför
att demandgarantin i högsta grad är en internationell företeelse, men också för att termen an-
fordringsgaranti inte används av svenska banker och inte heller har etablerats i den nordiska
doktrinen, se t.ex. Dalman, Ylöstalo, Vinje och Gorton. Godsk Pedersen och Ingvarsson synes
vara de enda som begagnar termen anfordringsgaranti som huvudregel.

I detta arbete utgör således demandgaranti en samlingsbeteckning för alla självständiga
bankgarantier. För de demandgarantier där inga villkor föreligger för garantibeloppets utbe-
talande och garantens betalningsplikt följaktligen uppkommer i samband med kravet på betal-
ning, används benämningen ren demandgaranti. Det finns, som nämnts ovan, och som kom-
mer att behandlas i nästkommande kapitel, även andra former av demandgarantier. För dessa
garantier används emellertid ingen speciell benämning, utan snarare framgår det av betal-
ningsvillkoren vilken demandgaranti som avses. Garantins form ger så att säga dess epitet.

7 Olika former av demandgarantier

7.1 Inledning

Demandgarantierna utgör, som framgått av föregående avsnitt, inte en homogen grupp. Det
finns en rik flora av olika bankgarantier som alla kan och bör klassificeras som demandga-
rantier. Det som utmärker samtliga demandgarantier är att de är självständiga och att några
invändningar inte kan göras med hänvisning till det avtal som ligger till grund för bankgaran-
tins utfärdande.105 De eventuella invändningar som kan göras mot en förmånstagares krav på
utbetalning är istället hänförliga till de dokument som (eventuellt) måste bifogas kravet på
utbetalning. Detta innebär från förmånstagarens sida att, så länge hans betalningskrav håller
sig inom de formföreskrifter som demandgarantin uppställer, så har han rätt till omedelbar
finansiell kompensation. Denna demandgarantins funktion kallas också för The Liquidity
Function.106 Artikel 2 b) i URDG anger att bankens uppgift är att betala ut garantibeloppet
efter att ett skriftligt krav på betalning presenterats tillsammans med eventuella övriga doku-
ment, som vid påseende ”on their face” förefaller vara i överensstämmelse med de dokument
som föreskrivits i garantin.107

Den uppräkning som följer här nedan gör inte anspråk på att vara uttömmande. Ingen re-
glering finns (i vart fall inte i Sverige) som styr hur en demandgaranti skall utformas, varför
det råder avtalsfrihet på demandgarantins område (liksom för alla bankgarantier). Det kan
således utformas demandgarantier som har vissa karakteristika som är hänförliga till ett flertal
olika varianter. Dessutom kan en tänkt självständig garanti utformas på ett sådant sätt att den
kanske inte egentligen bör anses vara en demandgaranti. Det förekommer som nämnts ovan
att bankgarantier utställs ”on first demand”, men likafullt anger att betalningsskyldigheten för
                                                
104 För en diskussion kring denna fras betydelse för den konkreta tolkningen av en bankgaranti, se nedan avsnitt
8.4. Jfr också ICC Model Forms, i vilken samtliga modellformer för demandgarantier anger att de är betalbara
efter förmånstagarens första anfordran (upon your first written demand), trots att det inte i något fall rör sig om
en ren demandgaranti.
105 I detta sammanhang bortses från de invändningar som garanten kan resa på grund av förmånstagarens miss-
bruk av demandgarantin. Till detta återkommer jag i kapitel 11.
106 Se t.ex. Bertrams s. 276.
107 Innebörden av att banken skall utföra en granskning ”on their face” (vid påseende) kan illustreras med ett citat
av Roy Goode: ”… guarantors are not concerned with the adequacy, accuracy, genuineness, etc., of documents
presented to them; they are merely required to exercise reasonable care to ascertain by visual examination
whether the documents appear on their face to conform.” (Goode s. 29.) Jfr också ISP98 Rule 4.01 och UCP 500
artikel 13.
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garanten är beroende av att principalen har begått ett kontraktsbrott i det underliggande avta-
let.108 En annan sak är att det är mycket anmärkningsvärt att banker utfärdar dylika, motsägel-
sefulla bankgarantier.

Av detta skäl kan man också tänka sig att det är bankerna borde bli lidande av oklara for-
muleringar, då de har expertkunskapen på området. Detta resonemang haltar dock enligt min
åsikt, då det i slutänden inte är banken som blir lidande av att en bankgaranti tolkas som en
demandgaranti. Banken har regressrätt mot principalen, som sitter med ”Svarte Petter”.109

Uppräkningen i detta kapitel avslutas med en sammanfattande ”risktrappa”, som visar på
de olika garantiformernas risker för principal och förmånstagare. Även detta avsnitts upplägg
följer denna riskmodell, med presentation av de rena demandgarantierna först. Därefter be-
handlas olika former av demandgarantier som innehåller allt fler villkor för att betalnings-
skyldigheten skall aktualiseras.

7.2 Ren demandgaranti

Det enda krav man vid en ren demandgaranti kan ställa på förmånstagaren är att dennes
krav på betalning under garantin är ställt i enlighet med bankgarantins formföreskrifter – dvs.
i rätt tid och på rätt sätt.110 Förmånstagarens krav på att en ren demandgaranti skall betalas ut,
kan således inte angripas av garanten, som har en skyldighet att betala ut garantibeloppet. Det
är därför givet att de största riskerna för ett oberättigat krav är kopplat just till dessa rena de-
mandgarantier. Dylika bankgarantier ger förmånstagaren ett väsentligt övertag gentemot mot-
parten i basavtalet, principalen. Den engelske domaren Judge Kerr uttalade i en dom 1977
dessa ord om de i fallet aktuella rena demandgarantierna:

”Ultimately the guarantees simply provided that payment would be made on the buyers’ ‘first demand’ without
any safeguard. (…)  Performance guarantees in such unqualified terms seem astonishing, but I am told that they
are by no means unusual, particularly in transactions with customers in the Middle East. In effect, the sellers rely
on the probity and reputation of their buyers and on their good relations with them.”111

Då förmånstagaren till dessa garantier inte behöver motivera varför anspråket ställs, anser
vissa författare att stor försiktighet måste iakttas vid utfärdandet av dessa garantier, då risken
för missbruk från förmånstagarens sida är så stor.112 Den rena demandgarantin har vissa lik-
heter med ett skuldebrev och kan liknas vid ett rent betalningsåtagande.113 Det har anmärkts,
att den rena demandgarantin skyddar förmånstagaren från, inte bara faktiskt kontraktsbrott,
utan också hotande eller endast påstått kontraktsbrott av säljaren.114

Idag verkar det emellertid knappast finnas något motstånd mot dessa demandgarantier per
se. Det skall också poängteras att det inte finns något i svensk lagstiftning som hindrar utstäl-
landet av rena demandgarantier.115 En annan sak är att det kan finnas tillfällen då en domstol
skulle kunna komma fram till att ett villkor i ett avtal att en ren demandgaranti skall utfärdas,
är oskäligt i enlighet med 36 § avtalslagen (AvtL), varom mer i avsnitt 11.5.

                                                
108 För en redogörelse för hur dylika garantier skall tolkas i ett konkret fall, se nedan kapitel 8.
109 Se ovan avsnitt 5.2.3. Som diskuteras i avsnitt 8.6 bör dock bankens regressrätt kunna bortfalla om banken
inte har upplyst sin uppdragsgivare om vilka risker som är förenade med rena demandgarantier.
110 Om den rena demandgarantin, se t.ex. Pierce s. 22-23 och Bertrams s. 40-41.
111 R D Harbottle v National Westminister Bank, All ER [1977] 2, s. 863.
112 Se Bogdan II s. 72 och Pierce s. 22 och s. 179. Jfr även URDG artikel 20 a), varom mer i avsnitt 7.3.
113 Se bl.a. Gorton s. 346 och Gorton, Garantiregler s. 42f.
114 Pierce s. 22 och Vinje s. 172.
115 Se bl.a. Ylöstalo s. 451 och Gorton s. 115, som även anför att Von Caemmerer intar samma ståndpunkt gäl-
lande tysk rätt (Von Caemmerer, Bankgarantien s. 300). Samma slutsats rörande norsk rätt framförs av Vinje på
s. 180.
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7.3 ”Statement of default” och artikel 20 a) i URDG

En demandgarantis självständighet kan emellertid inskränkas genom att vissa villkor knyts till
bankens betalningsskyldighet. Exempelvis kan en demandgaranti förses med ett villkor att
förmånstagaren, för att kunna få ut garantibeloppet, måste bifoga en förklaring att principalen
har brutit mot kontraktet – ett s.k. statement of default.116 Ett dylikt villkor i en demandga-
ranti kan utformas t.ex. så här:

”We hereby undertake to pay you the amount of xxx upon receipt of your first written demand in writing accom-
panied by a statement declaring that the principal is in breach of his obligations under the underlying contract.”

Skulle förmånstagaren åberopa bankgarantin utan att presentera en dylik förklaring, utgör
detta således grund för den garantiställande banken att vägra utbetalning.117 Det räcker emel-
lertid med att förmånstagaren påstår att principalen har begått ett kontraktsbrott och någon
bevisning eller specifikation kring det påstådda kontraktsbrottet behöver förmånstagaren inte
presentera. Denna variant av demandgarantin ligger för principalen mycket nära den rena de-
mandgarantin i riskhänseende.

ICC har emellertid valt att gå längre än så. Med hänsyn till den rena demandgarantins, för
förmånstagaren, mycket förmånliga karaktär, har vissa formkrav ställts på dennes anspråk på
betalning under en demandgaranti. Dessa tankar har kommit till uttryck i ICC:s regelverk
URDG från 1992. I URDG:s artikel 20 a) har vissa rent formella krav på en förmånstagares
krav under en demandgaranti formulerats. I artikeln fastslås att en skriftlig förklaring skall
lämnas i samband med kravet, där förmånstagaren anger inte bara att, men också hur, princi-
palen har brutit mot sina förpliktelser enligt kontraktet. Det ställs dock inte särskilt hårda krav
på förklaringen. Det räcker t.ex. med en allmän förklaring att godset har defekter eller att det
saknas vissa delar i en leverans.118 Någon bevisning eller ens motivering behöver inte för-
klaringen innehålla. I engelsk rätt kallas detta vanligt förekommande fenomen conclusive evi-
dence, vilket indikerar just att det är tillräckligt med förklaringen i sig.119 Dessutom bör det
poängteras att det är förmånstagaren, och inte en oberoende tredje part, som skall presentera
förklaringen, varför skyddet för principalen är begränsat.

URDG ger som synes i utgångsläget inte någon möjlighet till att använda rena demandga-
rantier, eller ens de ovan behandlade garantierna som endast ställer krav på ett statement of
default. Detta indikerar tydligt att det skäliga i att använda sig av rena demandgarantier, kan
ifrågasättas.120 Demandgarantier utan något villkor för betalning, utgör ett redskap som rela-
tivt lätt kan missbrukas, och även har missbrukats. De krav på förmånstagarens betalningsan-
språk som uppställs i URDG kan med detta i beaktande knappast anses vara alltför betungan-
de att uppfylla för en förmånstagare som anser sig berättigad till garantibeloppet.121 För en
ärlig beneficient som har blivit utsatt för ett kontraktsbrott och således har rätt till att få kom-
pensation genom bankgarantin, torde det väl inte, som jag ser det, kunna anses vara en upp-
offring att nödgas avge den ovan redovisade förklaringen.

Skyddet för principalen mot obefogade krav i URDG, kan synas vara väl svagt. Syftet
med artikeln är emellertid att avskräcka missbruksbenägna förmånstagare från att ställa obe-
rättigade krav. Missbruket blir så att säga något mer konkret, när förmånstagaren måste ange

                                                
116 Om denna form av bankgarantier, se t.ex. Bertrams s. 227-228.
117 Bertrams anför på s. 228, att ”the doctrine of strict compliance” inte bör tillämpas alltför strikt i dessa sam-
manhang. Det väsentliga är att det för banken framgår att den skriftliga förklaringen utsäger samma sak som
villkoret i garantitexten. Mot detta har Goode anfört, att det egentligen inte rör sig om ett lindrigare undersök-
ningskrav vid demandgarantier, utan snarare om att många demandgarantier inte ställer uppvisande av några
dokument som krav, varför denna doktrin inte spelar lika stor roll i dessa sammanhang, Goode, Commercial Law
s. 1035. Remburser är, till skillnad från demandgarantier, alltid förenade med dokumentgranskning.
118 Se Goode s. 93-94.
119 Se t.ex. Bertrams s. 41 och s. 52f.
120 Goode s. 93. Se även introduktionen till URCG på s. 9.
121 Jfr Pierce s. 230.
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att motparten faktiskt har begått ett kontraktsbrott och hur det har gestaltat sig.122 En miss-
brukande förmånstagare måste då (skriftligen) ljuga och ange ett påhittat kontraktsbrott.123 En
ytterligare fördel för principalen med artikel 20 a) i URDG, är att en dylik förklaring under-
lättar bevisläget för en principal som vill kräva tillbaka beloppet i en senare återkravspro-
cess.124 Den lindriga ”undersökningsplikt” som åläggs förmånstagaren torde dessutom funge-
ra som en garanti för att krav inte av misstag ställs under en demandgaranti till följd av att en
förmånstagare (med ärliga avsikter) saknar ordning på sina affärer.125

Vid studiet av URDG artikel 20 måste man också ta artikel 9 i beaktande. Enligt artikel 9
skall banken inte betala ut garantibeloppet om de dokument som förevisas i samband med
kraven, eller kravet självt, vid påseende (on their face) inte verkar vara i överensstämmelse
med garantin. Detsamma gäller om dokumenten inte verkar vara förenliga med varandra.
Banken har enligt artikel 10 a) rätt till skälig tid för att granska de dokument som inkommer
vid ett krav under garantin och bestämma sig för om den skall vägra att betala. Om banken
vägrar att betala ut garantibeloppet, skall den enligt artikel 10 b) genast meddela förmånstaga-
ren detta.

Det skall här påpekas att parterna kan välja att, trots allt, avtala bort det relativt blygsam-
ma villkoret för förmånstagarens betalningsanfordran, som uppställs i artikel 20 a) i URDG. I
artikel 20 c) ges nämligen parterna i bankgarantiavtalet en möjlighet att uttryckligen exklude-
ra artikel 20 a). Det är dock rimligtvis mycket svårare för en förmånstagare med planer på att
ställa ett oberättigat krav under garantin att, när URDG är tillämpliga, förmå sin motpart att
acceptera att exkludera artikel 20 från bankgarantin. Hur motiverar förmånstagaren att han
inte skall behöva ange något som helst skäl till varför han ställer krav under garantin? Vid ett
dylikt krav från en förmånstagare lär en principal få skäl att fundera ytterligare en gång på om
han överhuvudtaget bör sluta avtal med denna motpart. Detta förhållande anser jag vara en av
de största fördelarna med att inkorporera URDG i en bankgaranti.

7.4 Demandgarantier med krav på presentation av vissa dokument

En demandgaranti kan vidare ställa som villkor för utbetalning att vissa specificerade doku-
ment skall presenteras av förmånstagaren eller av en tredje part.126 Banken har en skyldighet
att innehålla betalning tills dess de i garantin specificerade dokumenten presenteras. Doku-
menten kan vara av flera olika slag. T.ex. förekommer det bankgarantier där det ställs som
villkor att förmånstagaren uppvisar ett skriftligt erkännande från exportören, där denne erkän-
ner kontraktsbrott. Ett annat exempel är att det i en demandgaranti ställs krav på ett certifikat
från tredje man, t.ex. en ingenjör, som visar att godset saknar vissa bestämda egenskaper eller
kvaliteter. Det finns egentligen ingen begränsning av vilka dokumentkrav en demandgaranti
kan innehålla. Det råder avtalsfrihet på området och det är således upp till parterna att komma
överens om vilken typ av dokument som förmånstagaren skall kunna uppvisa för att ha rätt till
garantibeloppet. Detsamma gäller vem som skall uppvisa dokumenten, varvid det naturligtvis
utgör en säkrare indikation på att godset inte är fullgott, om ett dokument av denna innebörd
presenteras av en utomstående tredje part, än om förmånstagaren presenterar dylika doku-
ment.127 I de fall presentationen av dokumenten skall göras av förmånstagaren, är skyddet för
principalen inte särskilt omfattande. (Se risktrappan i avsnitt 7.6).

Det kan framstå som något missvisande att denna kategori av bankgarantier, som till sin
konstruktion är beroende av att principalen faktiskt har brutit mot sina förpliktelser enligt bas-
avtalet, ändock benämns som självständiga bankgarantier. Självständigheten ligger emellertid

                                                
122 Se bl.a. Goode s. 92f och jämför även Pierce s. 22.
123 Pierce s. 233.
124 Pierce s. 233.
125 Se Vinje s. 183.
126 Som nämnts ovan i avsnitt 6.5, kallas dessa garantier ibland också documentary guarantees, eller conditional
guarantees, dvs. dokumentbaserade garantier. Om dessa garantier, se t.ex. Bertrams s. 44-47.
127 Se Goode s. 93.
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i att den garantiställande banken inte utför någon kontroll av huruvida ett kontraktsbrott fak-
tiskt har skett eller inte. Banken granskar endast de presenterade dokumenten och kontrollerar
att de är i överensstämmelse med de villkor som är uppställda i bankgarantin. På så sätt är
således bankens bedömning inte relaterad till vad som faktiskt skett i det underliggande bas-
avtalet. Bankens granskning av dokumenten är således endast formell. Den befattar sig inte
med huruvida det som står i dokumenten, faktiskt överensstämmer med verkligheten.128 Om
det t.ex. rör sig om ett certifikat av en tredje man, skall banken kontrollera om detta certifikat
vid påseende (on its face) överensstämmer med villkoren som är uppställda i bankgarantin.
Bankens endast formella undersökningsplikt är ett huvuddrag hos självständiga betalninsåta-
ganden. Dessa grundläggande tankar har också kommit till uttryck i den internationella bank-
praxis som har kodifierats i de internationella regelverken URDG (art 9), ISP98 (Rule 4.01 b)
och UNCIG (art 14 (1) och 16 (1)).

URDG Article 9
”All documents specified and presented under a Guarantee, including the demand, shall be examined by the
Guarantor with reasonable care to ascertain whether or not they appear on their face to conform with the terms of
the Guarantee. Where such documents do not appear so to conform or appear on their face to be inconsistent
with one another, they shall be refused.”

ISP98 Rule 4.01 b
”Whether a presentation appears to comply is determined by examining the presentation on its face against the
terms and conditions stated in the standby as interpreted and supplemented by these Rules which are to be read
in the context of standard standby practice.”

UNCIG Article 14 (1)
“In discharging its obligations under the undertaking and this Convention, the guarantor/issuer shall act in good
faith and exercise reasonable care having due regard to generally accepted standards of international practice of
independent guarantees or stand-by letters of credit.”

UNCIG Article 16 (1)
“The guarantor/issuer shall examine the demand and any accompanying documents in accordance with the stan-
dard of conduct referred to in paragraph (1) of article 14. In determining whether documents are in facial con-
formity with the terms and conditions of the undertaking, and are consistent with one another, the guaran-
tor/issuer shall have due regard to the applicable international standard of independent guarantees or stand-by
letter of credit practice.”

7.5 Demandgarantier med krav på domstolsutslag eller skiljedom

7.5.1 Inledning

Det finns även bankgarantier av demandkaraktär som innehåller villkoret att förmånstagaren
skall kunna visa upp ett domstolsutslag eller en skiljedom till sin förmån.129 Här uppkom-
mer bankens betalningsskyldighet alltså först efter att en tvist rörande det underliggande av-
talet har slitits i någon form av domstol. Dessa garantier är självfallet inte särdeles effektiva
för den förmånstagare som snabbt behöver få ut kompensation genom garantin efter princi-
palens kontraktsbrott. Dessa villkor för bankens betalningsskyldighets aktualiserande, var
inlemmat i URCG och var ett av skälen till att dessa regler inte har fått någon utbred accep-
tans i det internationella näringslivet, vilket i sin tur ledde till att URDG togs fram.130

7.5.2 Är dessa garantier verkligen självständiga?

Denna form av demandgaranti påminner mycket om den accessoriska garantin. De kan, enligt
min mening, knappast anses vara helt självständiga från huvudförbindelsen. Domstolen eller

                                                
128 Bertrams s. 114.
129 Om denna garantiform, se t.ex. Pierce s. 48 och Bertrams s. 47.
130 Se vidare avsnitt 9.2.
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skiljemännen gör sin bedömning av det rättmätiga i förmånstagarens krav utifrån huvudför-
bindelsens utformning och således är kravet under garantin direkt kopplat till det underlig-
gande avtalet. Mot detta kan anföras att självständigheten ligger i att banken endast befattar
sig med det dokument som uppvisas (dvs. domen). Banken gör således inte någon bedömning
av huruvida förmånstagarens krav är berättigat, eller annorlunda uttryckt: av huruvida dom-
stolens bedömning är korrekt.131 Ett dylikt sätt att resonera synes dock vara väl långt ifrån den
verkliga situationen: skulle en domstol komma fram till att förmånstagaren inte har ett berät-
tigat krav enligt huvudförbindelsen, kommer inte heller kravet under garantin att godkännas.
Som Godsk Pedersen anför ligger det i denna situation inte mycket i självständigheten.132

Det kan snarare argumentera för att dessa garantier inte bör behandlas som demandgaran-
tier, utan bör anses vara en egen form av garanti. Denna bankgaranti uppvisar, som sagt, lik-
heter med borgensgarantin, men det skall för klarhetens skull poängteras, att banken inte kan
resa invändningar hänförliga till basavtalet. Det rör sig följaktligen inte om en borgensgaranti.
Huvudegenskapen hos en demandgaranti är ju just självständigheten, varför det framstår som
en paradox att omnämna dessa icke-självständiga garantier såsom demandgarantier. Det kan
till och med ifrågasättas om URDG borde vara tillämpliga på dylika garantier, då det klart
framgår att regelverket endast skall vara tillämpligt på självständiga garantier och inte på ac-
cessoriska garantier.133

En annan och mer vedertagen inskränkning i demandgarantins självständighet, är möjlig-
heten för garanten att vägra betala ut under garantin till följd av att kravet är uppenbart obe-
rättigat, vilket i de flesta fall innebär att bankgarantin missbrukas av förmånstagaren. Detta
område är dock så viktigt och dessutom så omfattande och mångfacetterat att jag har valt att
behandla det i ett eget avsnitt (kapitel 11), varför jag här nöjer mig med att konstatera att det
således finns ytterligare en begränsning av abstraktionsprincipen.

7.6 Risktrappa

Här nedan visas en risktrappa, som illustrerar den risk som principalen utsätts för genom att
acceptera att en bankgaranti utställs. Risken är större för principalen vid de garantier som lig-
ger längre till höger på risktrappan. Omvänt gäller att säkerheten för förmånstagaren blir bätt-
re och bättre vid de garantier som befinner sig längre till höger på risktrappan.

Demand     Ren demand
                    + statement of default

   Demand + dok.
presenterade av 3:e man

Demand + dokument
 presenterade av

förmånstagaren
Demand + skiljedom/
domstolsutslag

Proprieborgen

Enkel borgen

                                                
131 Jfr resonemanget ovan i avsnitt 7.4 för demandgarantier med krav på uppvisande av dokument.
132 Godsk Pedersen s. 31.
133 Se t.ex. s. 4-5 i Introduktionen till URDG, men jämför också s. 6 i densamma där det uttryckligen står att
URDG faktiskt är tillämpliga på de här behandlade garantierna (the guarantee which requires presentation of a
judgment or arbitral award).
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8 När föreligger en demandgaranti? Tolkningsfrågor

8.1 Inledning

Det är inte i alla situationer självklart huruvida en viss bankgaranti är självständig eller acces-
sorisk. En bankgaranti är inte en demandgaranti enbart för att orden ”payable on demand”
eller liknande finns med i garantitexten. Det förekommer nämligen bankgarantier som inne-
håller en dylik formulering samtidigt som den innehåller information om att utbetalning skall
ske först efter det att principalen har brutit mot kontraktet och att garantiställaren har rätt att
göra samma invändningar som principalen, med anledning av det underliggande kontraktet.
Denna senare passus synes snarare innebära att garantin är accessorisk, trots att den också är
betalbar vid anfordran.134 Nedan följer ett ”skräckexempel” som jag stött på, vilket tydligt
visar på problematiken på detta område:

”We, XXX, hereby irrevocably and unconditionally guarantee to the Bank the due performance by the Client of
all its obligations and liabilities under and in accordance with the Credit Contract.

Any payments to be made by us under the Guarantee shall be made on the Bank’s first written demand specify-
ing the amount paid by the Bank under the Credit Contract. Any such demand shall be accompanied by a written
statement from the Bank, stating in which manner the Client has not fulfilled it’s obligations under the Credit
Contract. […]

If we are required to fulfil the guarantee obligations hereunder, then we shall be entitled to all the defences,
remedies and rights of the Client under the Credit Contract.”

Det är inte lätt att säga vilken form av bankgaranti parterna har eftersträvat att skapa i denna
situation.135 De första två styckena är typiska för demandgarantin och uttrycker att garantin är
ovillkorad samt att den skall betalas ut till förmånstagaren efter dennes första skriftliga krav.
Vidare framgår av garantitexten att ett betalningskrav skall vara åtföljt av en förklaring av hur
principalen har brutit mot det underliggande (kredit-) avtalet. Så långt är således denna bank-
garanti typisk för hur en demandgaranti utformas i enlighet med URDG:s rekommendatio-
ner.136 I det tredje stycket anges emellertid att banken skall ha rätt till att göra samma invänd-
ningar mot betalningskravet, som principalen har under basavtalet. Här ges således uttryck för
att denna bankgaranti är accessorisk och då skulle det alltså istället röra sig om en borgensga-
ranti. Det är naturligtvis inte förenligt med URDG att införa denna skrivning i en demandga-
ranti. Men är det då självklart att denna bankgaranti i en domstol skulle anses vara en bor-
gensgaranti? I detta avsnitt skall föras en diskussion kring hur tolkningen av en konkret bank-
garanti skall göras. Här kommer bl.a. att tas upp frågan om det föreligger någon presumtions-
regel (8.3), vilken betydelse benämningen av, och terminologin i, en viss bankgaranti kan
tillmätas (8.4) och även huruvida en hänvisning till basavtalet kan spela någon roll vid tolk-
ningen (8.5). Därefter förs i avsnitt 8.6 en diskussion som är helt inriktad på tolkningen av
olika former av demandgarantier.

8.2 Tolkningsregler

Många bankgarantier innehåller, som nämnts ovan, egenskaper som karakteriserar såväl de-
mandgarantin som borgensgarantin. Det kan därför vara svårt att avgöra om det i det aktuella
fallet rör sig om en självständig eller accessorisk bankgaranti.137 Att distinktionen har bety-
delse framgår av de i kapitel 5 redogjorda skillnaderna vad gäller t.ex. förmånstagarens bevis-

                                                
134 Jfr Dalman s. 194f.
135 Se även Dalmans exempel på s. 194.
136 Jfr formuleringarna i ICC Model Forms, t.ex. exemplet på en fullgörelsegaranti på s. 10.
137 Som Ingvarsson anför på s. 123, är det endast i bedömningen av en konkret garanti som det är möjligt att
besvara frågan om en bankgaranti är att jämställa med borgen.
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skyldighet för principalens kontraktsbrott samt principalens och bankens invändningsmöjlig-
heter mot förmånstagarens krav under garantin. En bankgaranti som anger att den är betalbar
vid första anfordran samtidigt som den innehåller information om att banken skall ha samma
invändningsmöjligheter mot förmånstagarens krav som principalen, är knappast entydig. En
tolkningsprocedur måste därför företas för att avgöra huruvida en sådan bankgaranti skall
klassas som en självständig bankgaranti eller som en accessorisk bankgaranti.

Denna tolkning måste göras efter sedvanliga principer för tolkning av avtal.138 Vid tolk-
ning av ett avtal måste hänsyn tas till alla relevanta faktorer. Två faktorer är dock fundamen-
tala vid all form av avtalstolkning: den gemensamma partsviljan och avtalstexten. Partsviljan
är det som primärt sökes, varvid ordalydelsen i avtalet har avgörande betydelse.139 Här utgör
inte bankgarantierna något undantag.140 Det som komplicerar bilden är att det är tre parter,
vars viljor skall försöka utrönas, nämligen de två parterna i basavtalet samt banken. Man
skulle kunna tänka sig att det egentligen bara är parterna i bankgarantiavtalet som är aktuella
för att finna partsviljan, men i praktiken har inte sällan principalen stor del i hur en bankga-
ranti utformas.141 Det är inte ovanligt att principalen inkommer med textförslag till den ga-
rantiutställande banken, varför även principalens syfte med bankgarantin är intressant att ef-
tersöka. Själva avtalstexten, ordalydelsen, i bankgarantin är huvudkällan för tolkningen. Or-
dalydelsen måste studeras för att man skall kunna finna den underliggande partsviljan.

Vidare spelar det in hur bankgarantin är rubricerad. Har bankgarantin rubriken
”Demandgaranti” talar detta naturligt nog i riktning mot en självständig garanti, men rubrice-
ringen av bankgarantin utgör endast en faktor bland andra.142 Det är inte ovanligt att bankga-
rantier rubriceras som självständiga garantier, men samtidigt uppvisar tydliga tecken på att
vad parterna egentligen eftersträvat är en borgensgaranti.143 Det är således inte benämningen,
utan innehållet i/utformningen av en bankgaranti, som gör den till en demandgaranti. Däremot
fungerar givetvis denna rubrik som en god indikation på parternas intention med bankgaran-
tin. Bankgarantier uppvisar dessutom vissa särtecken som eventuellt kan göra det nödvändigt
att använda sig av vissa specifika tolkningsmetoder.144 Som framgått av kapitel 6 har det stor
betydelse vilken terminologi som används i garantitexten. Vidare måste hänsyn tas till vad
som är praxis på det aktuella området. Demandgarantier är som nämnts tidigare mer vanligt
förekommande i vissa branscher, såsom entreprenadverksamheter och större projekt. Det kan
även föreligga ett visst handelsbruk mellan parterna som talar i en viss riktning.145 Till ytter-

                                                
138 Generellt om tolkning av kommersiella avtal, se bl.a. Axel Adlercreutz, Avtal, 8 uppl, Lund 1990 s. 104ff och
Jan Ramberg, Allmän avtalsrätt 3 uppl, Stockholm 1991, s. 78 och s. 90ff.
139 För en ingående diskussion om ordalydelsens betydelse för tolkningen av ett bankgarantiavtal, se Vinje s.
67ff.
140 Vinje s. 22: ”Dersom garantien er et ledd i et arrangement som også bringer garantisten økonomiske fordeler,
bør garantiavtalen tolkes i samsvar med alminnelige avtalerettslige prinsipper.”
141 Från bankhåll framförs ibland åsikten att bankgarantin inte är ett avtal, utan endast utgör ett ensidigt åtagande
från banken. Denna uppfattning vinner stöd av att banken och förmånstagaren knappast har förhandlat innan
bankgarantin utformats och av att förmånstagaren inte skall betala något vederlag för bankgarantin direkt till
banken. Å andra sidan är det svårt att se hur man skall hantera det faktum att förmånstagaren skall vända sig till
banken med krav under garantin, eventuellt med uppvisande av diverse dokument, på annat sätt än att banken
och förmånstagaren faktiskt står i avtalsförhållande med varandra. Vidare kan anföras att förmånstagaren, som
poängterats på annan plats i uppsatsen, ofta är involverad i formuleringen av bankgarantin och det torde inte vara
ovanligt att förmånstagaren även efter det att ett utkast till en bankgaranti har gjorts, avvisar bankgarantin. Följ-
aktligen bör, enligt min mening, den garanterande bankens utfärdande av garantin ses som en offert till för-
månstagaren. Denne accepterar, konkludent, bankgarantin genom att inte anföra några invändningar mot den.
När sedan förmånstagaren åberopar garantin, står det naturligtvis utom allt tvivel att garantin har accepterats. Se
vidare Bertrams s. 166ff och även Vinje s. 21ff. Jfr också Godsk Pedersen s. 61.
142 Bergström s. 26, Vinje s. 175, Godsk Pedersen s. 82 och s. 141 samt Bertrams s. 176. Jfr även URDG artikel
2 a), där det uttryckligen anges att benämningen eller beskrivningen av en viss bankgaranti, inte är någon förut-
sättning för att det skall röra sig om en demandgaranti: ”however named or described”.
143 Jfr de angivna rättsfallen hos Bertrams s. 183, fotnot 46.
144 Om tolkning av bankgarantier generellt, se Vinjes omnämnda arbete.
145 Se Godsk Pedersen s. 48, som även nämner att det av den internationella köplagen CISG, framgår att parterna
är bundna av sedvanor mellan dem och likaså av sedvanor på området för den affär som parterna sluter. Som
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mera visso måste bankgarantins internationella karaktär beaktas vid tolkningen av en bankga-
ranti. Emellertid kan det knappast anses finnas någon vedertagen internationell handelskutym
för bankgarantier. URDG har förvisso tillkommit bl.a. för att fylla detta tomrum, men hittills
har detta dessa regler inte nått tillräckligt brett internationellt erkännande.146

Dessutom bör det beaktas huruvida bankgarantin har blivit utformad på engelska, vilket
snarast är regel vid internationella bankgarantier ställda av svenska banker.147 När en bankga-
ranti som skall tolkas i enhetlighet med svensk rätt, är utformad efter engelsk rätt, bör ut-
gångspunkten ändock vara att allmänna svenska tolkningsprinciper är tillämpliga på garantin.
Däremot kan partsviljan visa att parterna i avtalet faktiskt har lagt viss vikt vid att använda sig
av vissa engelska termer som har viss innebörd i engelsk rätt, varvid större vikt bör tillmätas
denna partsintention.148 Det bör i detta sammanhang påpekas att de internationella regelver-
ken URCG, URDG, ISP98 och UNCIG, som förvisso är författade på engelska, inte är utar-
betade med engelsk rätt som förebild, utan snarare strävar efter att spegla en global rättsupp-
fattning.

8.3 Finns någon presumtionsregel?

När en bankgaranti uppvisar kännetecken från de båda huvudformerna för bankgarantier, blir
det intressant att försöka finna en presumtionsregel för vad som skall gälla i dessa situatio-
ner.149 Om en bankgaranti har lika stora drag av accessoritet som abstraktion och inga andra
förhållanden pekar i en viss riktning, torde det föreligga en presumtion för att det rör sig om
en accessorisk bankgaranti.150 Skälen till denna presumtionsregel i svensk rätt är i huvudsak
två:

• Borgensgarantin är fortfarande vanligast i Sverige och när inget annat anges eller pekar på
motsatsen, bör det således antas att det är en borgensgaranti som avses.

• Demandgarantierna är mer riskfyllda för banken och principalen, varför högre krav på tyd-
lighet att det verkligen är denna form som avses, bör ställas.

Det bör emellertid hållas i minnet att även om den svenska, och troligen den skandinaviska,
huvudregeln torde vara att det föreligger en borgensgaranti om inte vissa specifika indikatio-
ner ges i annan riktning, så får detta störst betydelse för inhemska bankgarantier. Betydligt
vanligare är emellertid, som poängterats tidigare, de bankgarantier som utställs på uppdrag av
en principal i t.ex. Sverige, till förmån för en motpart i ett annat land. Vilket lands lag som då
skall gälla behandlas i kapitel 12. Det kan konstateras att den ovan angivna presumtionsregeln
självklart endast kan användas då svensk lag, och därmed svenska tolkningsregler, blir till-
lämpliga. I många andra länder är, som ovan nämnts, demandgarantier huvudregeln och bor-
gensgarantier undantaget.151 I en situation där svensk lag förvisso är tillämplig, men det rör
                                                                                                                                                        
exempel kan ges att Fédération Internationale de ingenieurs-conseils (FIDIC) har standardformulär för demand-
garantier, vilket tydligt visar att dessa garantier är vanligt förekommande på detta område. Om dessa garantier,
se Godsk Pedersen s. 40.
146 Se bl.a. Byrne s. 94f.
147 För betydelsen av att en bankgaranti är utformad på engelska, se Vinje s. 42-54, där han bl.a. behandlar inne-
börden av att det i en bankgaranti skriven på engelska, hänvisas till t.ex. norsk lag. Vinje anför på s. 48-49 i fot-
not 49: ”Att kontrakten ikke skall underlegges engelsk rett når partene har avtalt et annet lovvalg, er en
selvfølge, men engelsk rett vil likevel kunne tillegges betydning der partene selv, eller kontraktskonsipistene har
forutsatt en avtaleforståelse i samvar med engelsk rett.”
148 Vinje s. 44ff, där han också argumenterar för att engelsk rätt skall tillmätas större betydelse ju närmare kun-
skap parterna har om engelsk rätt, se främst s. 49.
149 För en genomgång av den tidigare mer intressanta frågeställningen om en bankgaranti skall anses vara en
enkel borgen eller proprieborgen, se ovan avsnitt 5.2.3.
150 Se Dalman s. 195, Ingvarsson s. 136ff, Vinje s. 175, Gorton, Jura på mange måder, s. 96 fotnot 20, Godsk
Pedersen s. 48 och 140 samt Bergström s. 25. Jfr även Bergström och Lennander s. 68ff, främst på s. 72.
151 Se t.ex. Bertrams s. 179. Som nämnts i föregående avsnitt är dessutom demandgarantin praxis i vissa bran-
scher.
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sig om en internationell garanti, kommer man vid tolkningen att behöva ta hänsyn till bankga-
rantins internationella karaktär. Detta förhållande kan komma att spegla av sig på tolkningen
av en bankgaranti, även om den skulle vara utställd av en svensk bank på uppdrag av en
svensk kund.

8.4 När föreligger en demandgaranti?

Vad skall då mer specifikt krävas för att en demandgaranti skall vara vid handen?152 Vid tolk-
ningen av en bankgaranti är det främst avsnittet, allt som oftast en specifik mening, som re-
glerar villkoren för betalning (betalningsmekanismen) som är av intresse. Det är genom att
studera när betalningsskyldigheten uppstår som information om garantins abstrakta eller ac-
cessoriska karaktär kan erhållas. Om det i en bankgaranti står angivet att den är betalningsbar
på förmånstagarens ”första anmodan”, ”first demand”, ”on demand” eller dylikt räcker det för
att presumtionen för borgensgaranti skall vara bruten. Vid dessa förhållanden skall en bank-
garanti anses vara självständig, om inte andra faktorer pekar mot att det ändock rör sig om en
accessorisk garanti.153 Som tidigare har angivits har just dessa termer blivit ett slags kodord
för att ange att det rör sig om en självständig bankgaranti.154 Det bör dock påpekas att detta
resonemang kan komma att ifrågasättas vid en konkret bedömning i en domstol. För att dessa
uttryck skall kunna tillmätas betydelse måste, enligt min åsikt, rimligtvis krävas att de är all-
mänt accepterade i det internationella näringslivet, men också att de involverade parterna
känner till dess egenskaper såsom internationella kodord för självständiga bankgarantier. Som
poängterats ovan kan nämligen inte en part gärna förstå att orden ”payable on (first) demand”
innebär att bankgarantin är abstrakt, om denne inte sedan tidigare känner till terminologin.155

Orden i sig säger, som poängterats tidigare, knappast mer än att bankgarantin skall betalas ut
på (första) anfordran, vilket gäller för alla bankgarantier och även för andra betalningsåtagan-
den, förutsatt att de formella villkoren är uppfyllda.

Frågor rörande demandgarantiers självständiga karaktär har, som nämnts tidigare, ännu
inte varit uppe till prövning i HD. HD har dock nyligen beviljat prövningstillstånd i det tidiga-
re omnämnda, och i avsnitt 8.5 mer ingående diskuterade, målet T 164-96 från Svea Hovrätt.
Demandgarantins självständighet har också nyligen behandlats i ett mål i Hovrätten över Skå-
ne och Blekinge, även om tolkningsfrågan bara berördes i tingsrätten.156 Fallet rörde en bank-
garanti som utfärdats av Svenska Handelsbanken (SHB) på uppdrag av ett rederiföretag, Co-
rona Line (Corona). Corona (principalen) hade hyrt ett fartyg av det spanska företaget Agen-
cia Schembri SA (Schembri). Bankgarantin ställdes som säkerhet för Coronas skyldighet att
betala hyra till Schembri, som alltså var förmånstagare till bankgarantin. Efter det att Corona
inte betalat hyran för en viss månad, återtogs fartyget av Schembri, som sedermera påkallade
garantin. SHB vägrade betala ut garantibeloppet under åberopande av att garantin var knuten
till hyresavtalet, och att de hyresförluster och kostnader som uppkommit i samban med eller
efter Schembris återtagande av fartyget, inte kunde anses utgöra hyra. Schembri hävdade att

                                                
152 Se för detta avsnitt, Vinje s. 175-177, Dalman 194-195, Godsk Pedersen s. 82 och s. 140 och Bertrams s. 173-
188.
153 Jfr Godsk Pedersen s. 140 och se även Dalman s. 194f.
154 Se ovan avsnitt 6.6. Se även Bertrams s. 178.
155 Se Vinje s. 176, där han anger att det får antas att norska finansinstitutioner är väl orienterade i den terminolo-
gi som används i det internationella affärslivet. Jag instämmer i detta resonemang vad gäller svenska banker (och
andra finansinstitutioner), men det är knappast troligt att alla, eller ens en majoritet av, svenska företag känner
till innebörden av dessa fraser. För att finna partsviljan hos en part räcker det således inte med att konstatera att
en viss fras har intagits i garantitexten; man måste också fråga sig om parterna har förstått innebörden av den
aktuella frasen. Det bör dock påpekas att en bank som är med och utformar dylika garantier normalt har en skyl-
dighet att upplysa sin uppdragsgivare om innebörden av en ”on first demand”-klausul, då den kan komma att ha
långtgående konsekvenser för principalen, se vidare nedan 8.6.
156 Dom avkunnades i målet den 22 oktober 1999 (DT 5162), mål nr T 129-98 och Ö 1298-99. Domen har, såvitt
jag känner till, inte publicerats i publikationen rättsfall från hovrätterna (RH).
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bankgarantin var fristående från hyresavtalet och att det således rörde sig om en demandga-
ranti, medan SHB ansåg att bankgarantin var accessorisk till hyresavtalet.

Tingsrätten (Landskrona) anger att en tolkning av huruvida det rör sig om en demandga-
ranti eller ej, måste göras ”utifrån ordalydelsen och genom att bedöma vilken grad av ab-
straktion som har skett från det bakomliggande avtalet.” I domen finns, olyckligt nog, inte
garantitexten angiven, men det framgår av tingsrättens domskäl att det i garantin står att den
är ”… absolute and unconditional and payable on demand…”. Tingsrätten konstaterar att
denna formulering innebär att bankgarantin skall betalas vid anfordran och anför vidare att det
i detta fall ”föreligger en text som innehåller de termer som är generellt använda vid utfor-
mandet av internationella ovillkorade bankgarantier.”157 Med hänsyn till ordalydelsen samt
till att förmånstagaren hade ställt som krav att en ”on demand-garanti” skulle utfärdas och att
detta hade framgått för SHB, ansåg tingsrätten det klargjort att det rörde sig om en demandga-
ranti. Om dessa bankgarantier uttalar tingsrätten att de är fristående från det bakomliggande
avtalet och att några invändningar hänförliga till basavtalet inte kan göras. Vidare framför
tingsrätten i domskälen att en demandgaranti snarare framstår som ett betalningsåtagande än
som en säkerhet för en prestation (fordran i detta fall) och att en garantibank är skyldig att
”omedelbart betala vid en riktigt gjord anfordran utan att kontrollera riktigheten i kravet.”
Tingsrättens dom är, enligt min mening, mycket väl balanserad och indikerar att tingsrätten
har god kunskap om en demandgarantis självständiga konstruktion.

I hovrätten återtog SHB sitt påstående att det rörde sig om en borgensgaranti, men hävda-
de att bankens betalningsskyldighet skulle bortfalla, då förmånstagarens betalningskrav inte
grundades på det rättsförhållande som garantin var hänförlig till. Hovrättens dom är mycket
kort och koncis. Hovrätten anför att det är ostridigt att SHB har utfärdat en s.k. on demandga-
ranti till säkerhet för Coronas skyldighet att betala hyra och att Schembri åberopat garantin för
att erhålla uteblivna hyresbetalningar. Hovrätten slog fast att SHB hade en skyldighet att er-
lägga betalning i enlighet med Schembris krav, oavsett sin inställning till det riktiga i
Schembris krav.

Det kan konstateras att tolkningsfrågan, som alltså endast kom upp i tingsrätten, löstes
främst genom att se till garantins ordalydelse. Viss vikt fästes också av tingsrätten vid vad
som hade förekommit i diskussionerna kring bankgarantins utställande och här har tingsrätten
således försökt fastställa parternas syfte med bankgarantins utfärdande. Överhuvudtaget fram-
står domen som mycket initierad och det verkar klart att domstolarna har beaktat internatio-
nell praxis och doktrin på området. Säker kan man emellertid inte vara, då det inte görs några
hänvisningar till denna doktrin eller praxis. Det nämns inte heller något om att de i domen
uttalade principerna skulle vara del av en etablerad internationell handelspraxis och URDG
berörs överhuvudtaget inte, vilket i och för sig till viss del förklaras av att reglerna inte var
tillämpliga på garantin.

För att undvika oklarhet i huruvida en bankgaranti är självständig eller ej, närmare under-
stryks ofta i garantitexten en bankgarantis självständiga karaktär.158 Här nedan ges exempel
på några sådana uttryck som ytterligare kan klargöra en bankgarantis självständiga karaktär
(kursiveringarna belyser självständigheten):

• ”vi avsäger oss rätten till att göra invändningar mot ett eventuellt krav under garantin”

• ”payment will be made upon your first request without any objection”

• ”payment will be made despite any objection of the principal”

• ”payment without proof needed that the principal is in breach of his obligations in the underlying contract”

• ”payment without proof or justification”

• ”no opposition, objection or recourse to arbitration or the courts… shall be taken into consideration”

                                                
157 Tingsrättens domskäl på s. 7.
158 Se för det följande Bertrams s. 42-43 och jfr även formuleringarna i ICC Model Forms och de modellkontrakt
som presenteras på ett flertal ställen i Pierce’s bok.
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Även ord som ”ovillkorlig” (unconditional) och ”oåterkallelig” (irrevocable) pekar mot att
det rör sig om en självständig bankgaranti.159

Det skall ytterligare en gång nämnas att det råder avtalsfrihet på bankgarantiområdet, var-
för parternas kreativitet vid avtalsskrivandet är den enda begränsningen av vilka uttryck som
kan användas för att ange en bankgarantis abstrakta karaktär. Som nämnts tidigare, är det inte
heller orden i sig som gör en viss bankgaranti till en självständig garanti. Det är hela utform-
ningen av bankgarantin som måste tas i beaktande, och framgår det (även utan någon specifik
formulering av demandkaraktär), att parterna har avsett att skapa en demandgaranti och inga
tecken på en accessorisk garanti finns, bör bankgarantin anses vara en demandgaranti. Det
framgår också av de inledande anmärkningarna till URDG, att det inte ställs några högre
”formuleringskrav” för att en bankgaranti skall omfattas av dessa regler.160 När en bankga-
ranti hänvisar till URDG, eller för den delen när en standby-remburs hänvisar till ISP98, bör
det krävas mycket som talar i motsatt riktning för att bankgarantin eller standby-rembursen
inte skall anses vara självständig.161 Likaledes bör en bankgaranti som är utformad med
URDG som mönster, självständig, om inte starka skäl talar i motsatt riktning.162

När det i en bankgaranti anges att betalningsskyldigheten uppstår i samband med att för-
månstagaren visar upp diverse dokument, synes det också föreligga en stark indikation för att
det är en självständig garanti som avses. Detsamma skall naturligtvis gälla när det i bankga-
rantin ställs krav på att förmånstagaren skall avge en förklaring att förmånstagaren har brutit
mot basavtalet, ett s.k. ”statement of default”.163 Däremot kan det vara något mer tveksamt
vad som skall gälla då det i bankgarantin sägs att utbetalning av garantibeloppet skall ske vid
första anfordran, efter principalens kontraktsbrott.164 Ibland anges också att betalning skall
ske ”on first justified demand”. Detta synes innebära en tydlig koppling till det underliggande
avtalet, men trots det har garantier med denna fras internationellt betraktats som en självstän-
dig garanti, om inte annat talat i motsatt riktning.165

Bertrams synes efter en grundlig genomgång av främst engelsk, fransk och tysk, men
även med beaktande av belgisk och holländsk rätt, komma fram till slutsatsen att det i euro-
peiska domstolar verkar finnas en tendens till att tolka de flesta bankgarantier som självstän-
diga.166

Den problematik som här har behandlats, visar tydligt på behovet av att använda sig av
erkända modeller och internationella enhetliga regler. Se för dylika modeller, bl.a. Pierce’s
modellgarantier (på ett flertal ställen i arbetet) och ICC Model Forms.

8.5 Vilken betydelse kan tillmätas hänvisning till ”underliggande” avtal?

Demandgarantins självständighet kan emellertid knappast innebära, att det inte i själva bank-
garantin kan hänvisas till det avtal som ligger till grund för garantins utfärdande. Denna upp-
                                                
159 I ett skiljedomsmål från 1979 konstaterar skiljemännen att det inte var etablerat att ordet unconditional be-
hövde kompletteras med ytterligare specifikationer, såsom ”to your absolute judgment” eller liknande, för att en
självständig garanti skulle vara vid handen. Unconditional var således tillräckligt. (ICC Arbitration Case No.
3316, 1979, ICC Arbitration Awards.) I URDG artikel 5 stadgas att alla demandgarantier är oåterkalleliga (irre-
vocable), om inget annat anges.
160 Jfr hur betalningsmekanismen har utarbetats i modellkontrakten i ICC Model Forms.
161 Bertrams s. 173.
162 Ingvarsson s. 124.
163 Se ovan avsnitt 7.3.
164 Godsk Pedersen anför på s. 82 att dylika garantier skall anses vara demandgarantier, och Bertrams kommer
till samma slutsats, även i de fall där orden vid första anfordran inte har använts, med hänvisning bl.a. till tysk
rätt, se Bertrams s. 185.
165 Se Bertrams s. 183f, som där anger att en dylik formulering skall behandlas på samma sätt som de garantier
som ställer krav på förmånstagarens presentation av en förklaring att principalen har brutit mot kontraktet och de
som ställs ut i enlighet med artikel 20 a) i URDG.
166 Se Bertrams s. 182-186. Denna slutsats om domstolarnas tolkningsresultat är också ett tydligt exempel på att
demandgarantin är huvudregel internationellt.
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fattning har också allmänt stöd i ”bankgarantivärlden”. I URDG anges i artikel 2 b) att en de-
mandgaranti till sin natur är självständig och fristående från det avtal som ligger till grund för
garantins utställande och att detta förhållande gäller även om det skulle hänvisas till detta av-
tal i bankgarantin. Enligt artikel 3 d) i URDG uttalas till och med att en garanti måste ange
den transaktion som ligger till grund för bankgarantins utfärdande. I Sverige saknas, som tidi-
gare nämnts, rättspraxis från HD för demandgarantier. Svea Hovrätt har dock nyligen haft ett
fall som rört just tolkningen av en bankgaranti uppe till behandling.167 I detta till HD nyligen
överklagade mål från Svea Hovrätt har emellertid hovrätten givit uttryck för en uppfattning
som torde stå i strid med den här anförda. Fallet rör, i det för uppsatsen intressanta hänseen-
det, en tolkning av två bankgarantier utställda av en svensk bank med en norrman som för-
månstagare. Det rör sig om betalningsgarantier med säljaren av aktierna, dvs. norrmannen,
som förmånstagare. Garantierna ställdes som ett led i en finansiering av ett köp av ett bolag.
Den utställande banken har vägrat att betala ut garantibeloppet under åberopande av att det
avtal som ligger till grund för bankgarantierna har blivit omförhandlat och ersatts av ett nytt
avtal. Bankgarantierna, menar banken, är endast ställda för att säkerställa köpeskillingen en-
ligt det första avtalet. Norrmannen hävdar att det rör sig om självständiga bankgarantier, vil-
ket får till följd att han har rätt till garantibeloppen utan att några invändningar skall kunna
göras mot hans krav. Det spelar då ingen roll huruvida det ursprungliga avtalet har fullföljts
eller ersatts. Garantimeningen i de båda garantierna lyder som följer:

”Mot bakgrund av att köpeavtal träffats om förvärv av aktier i xxx mellan Er såsom säljare och yyy såsom köpa-
re, förbinder vi oss att tidigast 1998-09-22 på Er första skriftliga anmodan erlägga SEK zzz.”

I sina domskäl anför hovrätten att det är karakteristiskt för en s.k. ”on first demand-garanti”
att den är icke-accessorisk, dvs. frikopplad från det bakomliggande rättsförhållande som för-
bindelsen är avsedd att garantera. Vidare anför domstolen: ”vilken kategori en viss garanti är
att hänföra till liksom dess innebörd överhuvudtaget får enligt hovrättens bedömning avgöras
genom en tolkning från fall till fall med utgångspunkt från de regler som gäller för tolkning av
avtal i allmänhet.”168 Härom finns inte mycket att säga. Även om man, som författaren till
denna uppsats, anser att demandgarantin är ett avtal som bör tolkas efter sina egna regler, dvs.
att den utgör ett rättsinstitut sui generis, så måste bankgarantier tolkas efter sitt faktiska inne-
håll och inte enbart efter använd terminologi.169 Att orden on first demand återfinns i en
bankgaranti är således inte i sig tillräckligt för att den skall anses vara en självständig garanti.
Som framgått ovan är dock presumtionen för accessoriska garantier bruten om en bankgaranti
innehåller denna internationellt accepterade benämning (även om det i detta fall rör sig om en
svensk översättning). Den tolkning som hovrätten sedan gör av de aktuella bankgarantierna,
är emellertid desto mer betänklig.

Hovrätten anför att garantierna har karaktär av on first demand-garantier, då banken för-
bundit sig att på första skriftliga anfordran erlägga garantibeloppen. Därefter konstaterar
emellertid hovrätten att det av garantierna kan utläsas ”att de utfärdats mot bakgrund av att
köpeavtal om förvärv av aktier träffats mellan vissa angivna parter. Att det var augustiavtalen
[dvs. det första avtalet, min anm.] som åsyftades, när garantierna skrevs, råder det inte tvist
om mellan parterna. Med hänsyn härtill finner hovrätten att garantierna är knutna till augusti-
avtalen och att (…) banken således är befriad från sina åtaganden om augustiavtalen (…) har
upphört att gälla.” Om jag förstår hovrättens resonemang rätt, så innebär det att bankgaranti-
erna anses vara accessoriska170 av det skälet att de har utfärdats mot bakgrund av ett avtal.

                                                
167 Svea Hovrätts dom DT 36 i mål nr T 164-96. Domen har överklagats och HD har beviljat prövningstillstånd i
målet 991213, T4247-98. Trots att utgången i målet således inte är klar, kan det vara intressant att, i beaktande
av att det i Sverige saknas prejudikat, analysera hur en högre domstol i Sverige har behandlat tolkningsfrågan.
168 Referatet av hovrättens dom, på s. 9.
169 Se ovan avsnitt 5.4.
170 Observera att detta inte nödvändigtvis innebär att de är borgensgarantier, utan endast att de inte är fristående
från det underliggande basavtalet.
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Mot detta resonemang kan anföras att bankgarantins funktion är just att utgöra en säkerhet för
ett avtals uppfyllande och förstärker den ena partens möjligheter att uppfylla sina kontrakts-
enliga förpliktelser. Det är således svårt att förstå hovrättens tankegångar, men kanske menar
domstolen egentligen bara att parternas avsikt var att knyta en bankgaranti till det första avta-
let. Men att detta förhållande skulle ha någon inverkan på frågan huruvida bankgarantin är
accessorisk, kan knappast vara korrekt. En självständig bankgaranti utgör för banken en ut-
fästelse att betala oberoende av vad som sker med det avtal som är upphov till garantins utfär-
dande – det är essensen i abstraktionsprincipen. Ett avtal är alltid upphov till att en bankga-
ranti utfärdas, vare sig det rör sig om borgensgarantier eller demandgarantier. Att det i bank-
garantin hänvisas till avtalet är, som nämnts ovan, snarare regel än undantag även för de-
mandgarantier, och detta förhållande kan på intet sätt minska en bankgarantis abstrakta ka-
raktär.171 Det finns överhuvudtaget inget skäl att ställa en bankgaranti, om det inte i botten
ligger ett avtal, vars uppfyllande skall säkras. Som diskuteras nedan i avsnitt 11.6, utgör det
missbruk av en bankgaranti, att påkalla den för ett annat avtal, än det som bankgarantin är
tänkt att säkra. Om hovrättens inställning skulle anammas, inställer sig frågan hur det skall
kunna avgöras om kravet under garantin är ställt med anledning av ett kontraktsbrott under
säkrade avtalet, och inte med anledning av någon annan tvist parterna emellan.

Det kan konstateras att rättsläget i Sverige idag skulle vara mycket klarare om domen från
Hovrätten över Skåne och Blekinge hade varit den enda som avkunnats av en högre svensk
domstol, men olyckligt nog har Svea Hovrätts dom från slutet av 1999 gjort rättsläget mycket
oklart. Det framstår sammanfattningsvis som synnerligen önskvärt att HD fastslår demandga-
rantins självständighet och den grundläggande principen, att en hänvisning till basavtalet inte
i någon mån kan göra den mindre självständig.

8.6 Speciellt om tolkning av demandgarantier

Resonemanget ovan beträffande tolkningen av huruvida en bankgaranti är självständig eller
inte, kan också tillämpas för att komma fram till vilken form av demandgaranti man har att
göra med.172 Demandgarantin är ett mer långtgående betalningsåtagande för principalen och
banken, vilket ovan har angivits som ett av skälen till att det skall föreligga en presumtion för
borgensgarantier. Samma tänkesätt är applicerbart vid tolkningen av huruvida en demandga-
ranti skall anses vara en ren demandgaranti. Frågan blir då om en demandgaranti bör anses
vara ren endast då det uttryckligen framgår att det är detta som parterna avsett.173 Pierce ger
ett antal exempel på formuleringar av vad han anser vara rena demandgarantier:174

• We do hereby bind ourselves formally, firmly, irrevocably and unconditionally to pay the amount not ex-
ceeding the sum of … against your first written demand and this notwithstanding any objection of whatever
nature by the Seller or any other authorities and without necessity of any legal or judicial proceeding.”

• ”This guarantee shall be paid to the Beneficiary on first demand, without conditions of proof.”

• ”We undertake to pay to you on your first demand in writing to us any amount you may claim up to and not
exceeding this sum, notwithstanding any contestation by the Supplier or any other third party.”

                                                
171 Se t.ex. Bertrams s. 79f: ”References to the principal contract do not turn an independent guarantee into an
accessory guarantee” och Goode s. 43: “The guarantor is not concerned with the underlying contract even if the
contract is referred to in the guarantee, as indeed it should be.” Om URDG är tillämpliga på demandgarantin
föreligger till och med en skyldighet att hänvisa till avtalet (artikel 3 d).
172 Se ovan kapitel 7 om olika former av demandgarantier.
173 Jfr kravet i URDG på att artikel 20 a) uttryckligen måste exkluderas för att URDG skall vara tillämpliga på
dessa former av demandgarantier. Se också Bertrams s. 43.
174 Se vidare Pierce s. 52-58.
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Av de ovan angivna exemplen framgår tydligt den självständiga karaktären, då det uttryckli-
gen angivits att invändningar hänförliga till basavtalet inte kan resas. De två exempel som ges
nedan är dock mer extrema exempel på rena demandgarantier:

• ”We… unconditionally guarantee to pay to you upon receiving your first written notice requesting payment
of an amount not exceeding xxx.”

• ”We undertake to pay to your order in cash the above mentioned amount upon your first written demand.”

I dessa exempel ges ingen information om att några invändningsmöjligheter inte står banken
till buds. Dessa garantier är rena av det skälet, att det endast är angivet att betalning skall ske
på första anfordran. Som nämnts tidigare i detta kapitel, är dylika formuleringar tillräckliga
för att presumtionen för borgensgaranti skall brytas. Anges inga andra villkor för att bankens
betalningsskyldighet skall uppstå, rör det sig således om en ren demandgaranti. Så torde situ-
ationen i vart fall vara idag, även om Svea HovR, som framgår av de ovan redovisade dom-
skälen i domen DT 36, mål nr T 164-96, synes hysa en annan uppfattning.

Det är emellertid, enligt min åsikt, mycket anmärkningsvärt att dylika enkla formuleringar
skall kunna medföra så allvarliga konsekvenser för principalen, som den rena demandgarantin
gör.175 För att en ren demandgaranti skall vara vid handen, bör därför de lege ferenda krävas
antingen att det mer uttryckligt framgår av garantitexten att det inte ges någon som helst
möjlighet att värja sig mot förmånstagarens krav, eller att banken har upplyst principalen om
vilken risk som är förknippad med utställandet av en ren demandgaranti.176 Skälet till att ställa
höga krav på tydlighet i dessa fall, är att skydda principalen från oberättigade krav under ga-
rantin. Som poängterats i avsnitt 8.4, är bankerna normalt införstådda med innebörden av des-
sa formuleringar, varför en dylik skyddsregel inte bör uppställas med bankerna i åtanke. För
det fall att principalen är införstådd med innebörden av formuleringar som de två senaste här
ovan, bör inte de här föreslagna kraven uppställas. Banken bör således, enligt min uppfatt-
ning, åläggas en viss upplysningsskyldighet. Denna skyldighet fyller emellertid naturligt nog
ingen funktion då principalen redan är införstådd med riskerna förknippade med garantin.
Bankens upplysningsskyldighet bör likaledes bortfalla för det fall att demandgarantin är så
utformad att det är tydligt, även för en icke-expert på området, att alla invändningsmöjligheter
har avskurits.

9 Internationella regelverk

9.1 Inledning

Det föreligger, som nämnts, avtalsfrihet på bankgarantiområdet. I Sverige finns ingen lagstift-
ning på detta område förutom den knapphändiga och ålderstigna lagstiftning som rör borgen.
Det finns dock, som ovan nämnts, en möjlighet för parterna att använda sig av de internatio-
nella regler som har utarbetats av bl.a. ICC och UNCITRAL. ICC har, som till viss del redan
berörts tidigare i uppsatsen, utarbetat enhetliga regler för bl.a. dokumentinkasso, remburser,
kontraktsgarantier, contract bonds, demandgarantier och för standby-remburser.177

                                                
175 Se Ingvarsson s. 137, som bl.a. anför att det endast sällan finns ett verkligt befogat intresse av att garantin
skall vara helt oberoende av det avtal som är upphov till bankgarantins utställande.
176 Liknande Godsk Pedersen s. 66f, som anför att banker har en rådgivnings- eller vägledningsplikt i situationer
där principalen tillhör en verksamhet, som normalt inte har nödvändig expertis på området. Vidare anger han att
detta krav särskilt skall gälla vid val av garantiform. Krävs det enligt avtalet mellan principal och förmånstagare
en garanti med krav på bevisat kontraktsbrott, men förmår banken ändock principalen att acceptera en ren de-
mandgaranti, bör, enligt Godsk Pedersen, en eventuell förlust för principalen med anledning av valet av garanti-
form, påföras banken.
177 Se om dessa regelverk, kapitel 2 ovan.
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ICC:s enhetliga regler har utarbetats av näringslivsrepresentanter och inte av representan-
ter för regeringar. På så sätt har man lyckats säkerställa att reglerna anpassats till de behov
och den handelspraxis som etablerats i näringslivet. De regler som utarbetas av ICC utgör inte
lagstiftning, utan kan snarare ses som ett slags kvalificerade standardöverenskommelser på
internationell nivå. Vilken verkan reglerna får är givetvis beroende av vilken acceptans de
erhåller i näringslivet. Härvid kan endast konstateras att internationella regelverk naturligt nog
har störst möjlighet att få bred acceptans, då reglerna har utarbetats av dem som faktiskt
kommer att arbeta med reglerna i den dagliga verksamheten.

Det föreligger avtalsfrihet på bankgarantiområdet. Ändock har det i denna uppsats vid ett
flertal tillfällen påpekats behovet av enhetliga internationella regleringar och behovet av att
nationella domstolar vid sina bedömningar inte kommer fram till helt olika lösningar. Vad
finns det då för behov av att uppnå denna rättsenhet? Kan man inte helt enkelt lämna det till
parterna att, med begagnande av sin avtalsfrihet, fixera sina egna villkor? Den viktigaste an-
ledningen torde vara behovet av förutsebarhet för de parter som är inblandade i en transak-
tion.178 En svensk part har troligen, i alla fall inte utan (dyr) juridisk expertis, relativt dålig
kännedom om vilka regler som gäller för t.ex. demandgarantier i Saudiarabien. Det finns stora
risker vid internationell handel, att en främmande rättskultur överraskar en motpart, som inte
lyckats få in en lagvals-klausul om sitt eget lands lag som tillämplig lag. Det torde således
vara en förutsättning för att inte demandgarantin skall verka avskräckande som säkerhet vid
internationella affärer, att demandgarantins huvudprinciper fastslås på en internationell basis.
Som Ylöstalo påpekar skulle penninginrättningar i små länder som Finland och Sverige, bli
lidande om det i dessa länder bildas en praxis som tydligt avviker från vad som är allmänt
accepterat internationellt.179 Det innebär dock inga större problem i dagens läge för en svensk
exportör, som inte är nöjd med situationen i Sverige, att istället vända sig till en utländsk bank
för att få en garanti utställd, eller att i vart fall genom en lagvalsklausul tillse att inte svensk
rätt skall gälla för bankgarantin.

Som allmän förutsättning gäller att URCG, URDG och ISP98, för att bli tillämpliga, krä-
ver hänvisning eller inkorporering i garantin. En genomgång skall i detta avsnitt göras av
främst URDG, men även UNCIG och ISP98 behandlas kortfattat.

9.2 ICC Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG)

URDG tillkom 1992 som svar på marknadens krav på ett mer balanserat regelverk, som tar
hänsyn till såväl förmånstagare som principal. URDG kom dessutom som en reaktion på att
de tidigare enhetliga reglerna för kontraktsgarantier, URCG, inte har fått någon acceptans i
den internationella handeln. URCG, som kom redan 1978, ställer höga krav på förmånstaga-
rens betalningskrav och favoriserar säljaren.180 Dessa regler bygger på att förmånstagaren
måste kunna presentera en dom eller utslag i en skiljedom, för att kunna få ut garantibeloppet
(art 9). Syftet med dessa långtgående krav var att komma tillrätta med ett relativt utbrett miss-
bruk av bankgarantier.181 Genom att ställa krav på att förmånstagaren i domstol eller i skilje-
förfarande måste bevisa principalens kontraktsbrott alternativt principalen erkänna kontrakts-
brott, tillgodoseddes den senares krav på att garantin inte skulle kunna missbrukas. De hårt
ställda kraven gjorde emellertid bankgarantin olämplig som ett snabbt och effektivt betal-
ningssätt för den förmånstagare som faktiskt hade blivit utsatt för ett kontraktsbrott. Köpa-
re/importörer ville helt enkelt inte gå med på att det skulle krävas ett domstolsförfarande för
att de skulle kunna få ut garantibeloppet. Marknaden krävde en bankgaranti som erbjöd bättre

                                                
178 Se bl.a. Gorton, Nationell rätt s. 34.
179 Ylöstalo s. 454f.
180 URCG behandlas i Pierce s. 221-223.
181 Se bl.a. Gorton, Garantiregler s. 45, om den utveckling som ledde fram till URDG. URCG är fortfarande i
kraft, även om dess utnyttjande synes vara mycket lågt. Frågan om dess ev. borttagande har diskuterats vid ett
flertal tillfällen inom ICC, men har ännu inte lett till någon åtgärd. För en utförlig genomgång av URDG, se
Pierce s. 226-237, där han även gör en jämförelse mellan URDG och URCG.
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möjligheter att snabbt erhålla likvida medel för det fall att uppdragsgivaren inte uppfyllde sina
kontraktsförpliktelser. Dessa synpunkter är bättre tillgodosedda i URDG, som tillkom efter
samarbete mellan ICC och UNCITRAL.

URDG blir tillämpliga genom att det i garantin, eller i ett tillägg till garantin, hänvisas till
reglerna. Det finns även möjlighet för parterna att uttryckligen avtala bort vissa artiklar. Som
nämnts i avsnitt 6.5 är URDG tillämpliga på alla former av självständiga bankgarantier. De tre
huvudkännetecknen för demandgarantier och dess hantering i URDG, är bankgarantins själv-
ständighet, dess dokumentkaraktär, dvs. att bankens betalningsskyldighet endast är kopplad
till uppvisande av vissa föreskrivna dokument och den endast formella undersökningen av
dokumenten.182

Tyvärr har emellertid inte heller URDG fått ett allmänt erkännande i det internationella
näringslivet. Det har visat sig vara svårt att förmå parter i avtalsförhållanden att på ett tidigt
stadium uppmärksamma de enhetliga reglerna, vilket i sin tur gör det svårare för de banker
som är välvilligt inställda till URDG att förmå parterna att hänvisa till dessa regler. Detta
gäller särskilt då parterna redan utarbetat en i deras tycke väl fungerande bankgaranti, utan
användande av något regelverk. Det bör dock också påpekas att även vissa banker är tveksamt
inställda till URDG och att de har fortsatt att använda sig av sina standardtexter istället för att
anamma URDG. Det pågår ett intensivt arbete inom ICC för att främja användandet av
URDG vid utställandet av självständiga garantier.183 Fördelarna med att URDG blir erkänt
som allmänna regler är många.184 Demandgarantier behandlas fortfarande relativt olika i
många länder och det är svårt att få någon enhetlig bild vid studerandet av internationell
praxis. Förutsägbarheten vid tvister i domstol är naturligt nog mycket liten.185 Även om inte
de enhetliga reglerna blir inkorporerade i en bankgaranti, är det troligt att det ändock kan få
viss betydelse i en tvist. URDG utgör förvisso inte handelsbruk, men de principer som har
fastslagits i URDG kan påverka domstolar vid betraktandet av självständiga bankgarantier. En
part som kan dra fördel av det, lär knappast underlåta att hänvisa till de principer som finns i
URDG och i avsaknad av lagstiftning eller tydlig praxis, kommer då troligen en domstol att ta
URDG i beaktande.186 Det främsta skälet till att URDG inte är mer allmänt accepterade har,
efter vad jag har förstått, mer att göra med att parterna inte känner till reglerna, än att de
skulle vara olämpliga för en viss bankgaranti.187

                                                
182 Se Bertrams s. 24.
183 I detta sammanhang kan noteras att den internationella organisationen för ingenjörskonsulter, FIDIC, sen ett
år tillbaka uttryckligen inkorporerar URDG i sina modellformer för demandgarantier.
184 Se bl.a. Bertrams 23.
185 Roy Goode, som var med och utformade URDG, uttrycker det så här i Documentary Credit INsight, Vol 2 No
1 1996 ”…adoption of the URDG helps to avoid disputes and, where these still arise, leads to much greater pre-
dictability in their outcome. It has taken several years for courts to get to grips with the concepts underlying
demand guarantees and to recognise that they are instruments imposing a primary liability on issuing banks, and
are not in the nature of suretyship undertakings. Even today there are courts which continue to equate demand
guarantees with accessory undertakings that are triggered only by proof of actual default on the part of the prin-
cipal. Reference to the URDG and the Guide will help demonstrate to the court that, by internationally-
established usage, guarantees, like documentary credits, are autonomous payment undertakings detached from
the underlying trade transaction, requiring only presentation of specified documents to entitle the beneficiary to
payment.”
186 Se t.ex. de exempel på en dylik tendens i europeiska domstolar som ges i Bertrams s. 23. Jfr också de hänvis-
ningar som görs till principer i URDG av klaganden i det ovan omtalade överklagade målet till HD, T 4247/98.
187 Det kan tilläggas att Sverige var ett av få länder som tidigt anslöt sig till regelverket. I en numer borttagen
anslutningslista ”adherance list” från 1995 (ICC Doc. No. 470/737) framgår att bl.a. banker i Sverige, Danmark
och England kollektivt hade anslutit sig till URDG.
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9.3 UN Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Cre-
dit (UNCIG)

Denna FN-konvention antogs av FN:s generalförsamling den 11 december 1996, efter mer än
sex års arbete av UNCITRAL.188 Syftet med konventionen är att den skall utgöra ett juridiskt
ramverk för självständiga garantier och standby-remburser. Den understryker dessa förbindel-
sers självständighet och kompletterar etablerad internationell bankpraxis. Tanken är också att
konventionen skall minska skillnaderna i lagstiftning och praxis vad gäller standby-
rembursen, som främst används i USA, och den självständiga bankgarantin som används i
Europa.189 När jag i fortsättningen behandlar detta regelverk kommer jag endast att använda
termen (bank-) garanti, men detta innefattar således även standby-rembursen.

FN-konventionen har hittills ratificerats av fem länder, vilket är tillräckligt för att den
skall träda i kraft.190 Enligt konventionens artikel 1 (1), är konventionen tillämplig på inter-
nationella garantier, som har utfärdats i, eller i enlighet med lagen i, en stat som har ratificerat
konventionen. En garanti anses, enligt artikel 4, vara internationell om sätet för minst två av
de involverade parterna, dvs. garanten, förmånstagaren, principalen, den instruerande banken
och den bekräftande banken, är i olika länder. Konventionen är tillämplig på självständiga
garantier, vilket innebär att garantin inte får vara beroende av någon underliggande transak-
tion. Konventionen utgör lagstiftning i de länder som har anslutit sig till den.191 Konventionen
kan avtalas bort, i sin helhet, eller till vissa delar. Med tanke på vilka länder, och antalet län-
der, som har anslutit sig till konventionen, framstår det som tveksamt vilket inflytande denna
konvention kommer att få i den internationella handeln.

9.4 International Standby Practices (ISP98)

Bruket av standby-remburser härstammar, som nämnts tidigare, från USA, där traditionella
bankgarantier inte fick utfärdas av bankerna. Europeiska, och däribland även svenska, banker
har under relativt många år utfärdat standby-remburser. Tidigare användes UCP 500, och i
viss mån även URDG, vid utställandet av standby-remburser. UCP 500 är dock primärt utar-
betat för att hantera betalningar för varor och tjänster, och det uppstod därför ett behov av ny
reglering endast inriktad på standby-remburser. ISP98 är i bruk sedan 1 januari 1999 och de
första tecknen tyder på att regelverket kommer att accepteras väl i den internationella han-
deln.192 Liksom ICC:s övriga regelverk, krävs det inkorporering i ett avtal för att ISP98 skall
vara tillämpliga. Det är också möjligt att avtala bort vissa artiklar i regelverket. I Rule 1.06
anges att en standby-remburs är oåterkallelig, självständig, dokumentbaserad och bindande,
varför detta inte behöver anges i standby-rembursen. ISP98 innehåller definitioner och refe-
renspunkter för vissa frekvent återkommande termer och uttryck.

                                                
188 FN-konventionen har blivit godkänd (endorsed) av ICC efter ett beslut i ICC:s Commission on Banking
Technique and Practice, den 21 juni 1999 (ICC doc. 470/864).
189 Byrne s. 93.
190 Se artikel 28 (1) i konventionen. Konventionen trädde i kraft den 1 januari 2000. De fem anslutna länderna är,
enligt uppgift från UD i april 2000: Ecuador, El Salvador, Kuwait, Panama och Tunisien. USA skrev på konven-
tionen i december 1997, men har inte ratificerat den.
191 Goode, Commercial Law s. 1033, se även artikel 28 i konventionen.
192 Documentary Credit INsight Vol. 6 No 1 2000, s. 9.
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10 Regressfrågor

10.1 Inledning

Bankgarantins uppgift är att verka som säkerhet för en prestation som uppdragsgivaren har att
fullgöra gentemot sin avtalspart. För att ställa ut bankgarantin kräver banken i sin tur en mot-
förbindelse (counter-guarantee) av uppdragsgivaren. Motförbindelsen reglerar uppdragsgiva-
rens och bankens skyldigheter och rättigheter i samband med en eventuell utbetalning under
garantin.193 Motförbindelsen ger banken rätt att ställa regresskrav mot sin uppdragsgivande
kund. Bankerna ställer också krav på säkerhet för denna regressrätt, vanligtvis i form av pant
eller borgen. Motförbindelsen kan vara generell eller avse en specifik bankgaranti. En gene-
rell motförbindelse innebär att någon ny motförbindelse inte behöver tecknas för varje ny
bankgaranti som uppdragsgivaren vill ha utställd. Detta är vanligt främst för företag som re-
gelbundet använder sig av bankgarantin i sin exportverksamhet. Bankgarantin är en relativt
vanligt förekommande tjänst hos banker, vilken givetvis måste finansieras av bankens kunder.
För sitt åtagande att ställa ut garantin tar banken således en avgift (garantiprovision), som
oftast är beräknad som en viss procent av värdet på garantibeloppet, vanligen mellan 0,5-
2%.194 Det bör för säkerhets skull poängteras att motförbindelsen utgör ett kreditavtal, då
banken har rätt att debitera principalen för det av banken utbetalda garantibeloppet. Enligt
bankrörelselagen 2:13 1 st. får en bank lämna kredit till en låntagare endast om denne på goda
grunder kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. Dessutom krävs det enligt samma stadgande
betryggande säkerhet för att bevilja kredit. Med hänsyn härtill borde, i alla fall teoretiskt, av-
giften för ställandet av garantin faktiskt vara kopplad till den kreditrisk som banken står, för
det fall att banken måste betala ut garantibeloppet efter ett krav från förmånstagaren. Avgiften
är således inte hänförlig till risken att banken behöver betala ut garantibeloppet, utan till ris-
ken att banken inte kompenseras av principalen efter en sådan utbetalning, dvs. till uppdrags-
givarens kreditvärdighet.195 I praktiken är det nog så att uppdragsgivarens kreditvärdighet
avgör huruvida banken överhuvudtaget accepterar att ställa ut en bankgaranti. Det kan tillägg-
as att avgiften i samband med garantin och motförbindelsen i slutänden naturligtvis är en av-
talsfråga mellan uppdragsgivaren och banken.

10.2 Regressrätten är inte beroende av en motförbindelse

Banker kräver regelmässigt en motförbindelse av en uppdragsgivande kund. Om en bank av
något skäl inte har fått en motförbindelse, uppkommer frågan om banken trots det har rätt till
att vända sig till sin uppdragsgivare för att få täckning för det utbetalade garantibeloppet?
Enligt min mening måste denna fråga besvaras med utgångspunkt i parternas syfte med att
utnyttja en bankgaranti och med hänsyn tagen till bankgarantins konstruktion och funktion.
Att regressrätt föreligger vid borgensgarantier, följer redan av de allmänna principer som gäll-
er för borgensavtal.196 Demandgarantins konstruktion innebär att banken agerar på uppdrag av
en kund och att banken inte skall stå något ansvar för eventuella stridigheter mellan köparen
och säljaren. Det är principalen som är huvudgäldenär i det avtal som ligger till grund för ga-
rantins utfärdande. Det är principalen, och inte banken, som har störst nytta av bankgarantin.
Enligt min mening är det således klart att det enligt svensk rätt föreligger en regressrätt även
vid en demandgaranti och att svenska banker således även utan en motförbindelse har rätt att

                                                
193 Bankgaranti s. 2
194 Grath s. 74.
195 Byrne s. 93.
196 Se bl.a. Walin s. 194, där han anger att regressrätten är en fast grundsats. Jfr också Bergström och Lennander
(5 uppl) s. 51.
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kräva tillbaka garantibeloppet från sin uppdragsgivare.197 Hade inte banker rätt till regress
mot sin uppdragsgivare, skulle dels kostnaden för att få en bank att utställa dessa garantier
skjuta i höjden pga. den risk som bankerna skulle stå, dels bankernas benägenhet att överhu-
vudtaget ställa demandgarantier sjunka drastiskt. Det kan därför sägas att bankens regressrätt
är en förutsättning för att banker skall utfärda bankgarantier.198 Det följer av uppdragsförhål-
landets natur att en regressrätt föreligger. Ett annat starkt skäl för en generell regressrätt är
den internationella karaktär som demandgarantin har. Enligt Bertrams är regressrätten etable-
rad i de allra flesta europeiska länder.199 Motförbindelserna fungerar således såväl i Sverige
som i andra europeiska länder, främst som en bekräftelse och ett tydliggörande av den re-
gressrätt som följer av allmänna principer. Som ovan poängterats finns det starka argument
som talar för att Sverige inte bör behandla demandgarantin annorlunda än resterande delar av
världen. Såväl praktiska som juridiska skäl talar följaktligen för att det enligt svensk rätt bör
föreligga en regressrätt mot uppdragsgivaren för banker, även vid demandgarantier där en
specifik motförbindelse saknas. Att denna regressrätt emellertid inte är absolut, utan kan bort-
falla, eller i vart fall reduceras, vid bankens oaktsamhet vid utförandet av uppdraget, behand-
las i avsnitt 11.8.

10.3 Regressrättens omfattning

Den regressrätt som här behandlats har hittills endast rört det garantibelopp som banken har
betalat ut till förmånstagaren. För en utbetalande bank kan dock även andra kostnader upp-
komma i samband med garantin.200 Ett bra exempel på detta ges av NJA 1972 s. 1. I detta fall
hade en privatperson A givit uppdrag åt en svensk bank att utställa en direktställd bankgaranti
med en i USA bosatt privatperson som förmånstagare. I samband härmed tecknade A, som
uppdragsgivare, en motförbindelse, vari han åtog sig att svara för bankens kostnader i sam-
band med bankgarantin. Garantin trädde aldrig i kraft, men banken ådrog sig betydande rätte-
gångskostnader i samband med en process som i USA drevs mot banken, med anledning av
garantin. Motförbindelsen angav att A var skyldig att till banken betala ”vad banken visar sig
ha utgivit på grund av sin förbindelse jämte ränta ävensom provision och ersättning för upp-
komna kostnader”. Banken krävde således A på ersättning för rättegångskostnader såsom
varande ”uppkomna kostnader”. A hävdade att dessa kostnader varit oförutsebara för båda
parter och att ingenting talade för att en icke oaktsam uppdragsgivare i ett uppdragsförhållan-
de skulle stå för dessa kostnader. Vidare anförde A att ”uppkomna kostnader” snarare var
kostnader av typen porto- och telefonkostnader. Banken ansåg emellertid att det följde av
uppdragsförhållandets natur och av motförbindelsen, att det är uppdragsgivaren som skall stå
för bankens kostnader. Vidare framförde banken, och även Bankföreningen i ett yttrande i
HD, att banker inte beräknar sina avgifter för att ställa en bankgaranti, för att täcka liknande
kostnader. Det skulle således vara helt främmande för en bank att ställa en bankgaranti, med
regressrätt endast gällande för förutsebara kostnader. Det ligger enligt min uppfattning,
mycket i detta resonemang. Man bör, som nämnts ovan, hålla i åtanke att banken endast age-
rar på uppdrag av en kund. Det synes orimligt att banken då skall ansvara för uppkommande,
oförutsebara kostnader framför uppdragsgivaren. HD gick också på denna linje och anförde i
domskälen att varken ”motförbindelsens lydelse, dess syfte eller andra omständigheter ger
stöd för den tolkningen av förbindelsen, att (A:s) kostnadsansvar skulle vara begränsat till
normala eller sedvanliga kostnader.” HD synes också ha beaktat att en internationell garanti
ofta är förknippad med kostnader som kan vara svårförutsebara. Det är emellertid inte omöj-
ligt att HD idag skulle företa en jämkning av kostnadsansvaret med hänvisning till 36 § AvtL,
då privatpersonen i egenskap av uppdragstagare var i underlägsen ställning gentemot banken.

                                                
197 Liknande Bertrams s. 10.
198 Se Godsk Pedersen s. 70.
199 Se s. 97-102.
200 För borgensavtal, se Bergström och Lennander (5 uppl) s. 51.
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11 Invändningsmöjligheter vid krav under demandgaranti

11.1 Inledning

Problemet med missbruk av demandgarantier är ingalunda enbart teoretiskt - det har som be-
rörts ovan varit relativt vanligt förekommande, att förmånstagare ställt krav under en bankga-
ranti trots att principalen uppfyllt alla sina åtaganden i enlighet med basavtalet. Demandga-
rantins självständiga karaktär innebär att invändningar hänförliga till basavtalet inte kan resas
av garantibanken eller principalen, efter ett krav från förmånstagaren. Det skall redan här
framhållas, att en utbetalning till följd av förmånstagares obefogade krav, i vart fall i teorin,
kan återkrävas av principalen. Detta förhållande uttrycks ibland med principen ”pay first, ar-
gue later”, bankens betalning till förmånstagaren skall göras först och sedan får principalen
försöka återkräva beloppet i en återkravsprocess.201 I praktiken uppstår dock ofta stora pro-
blem för principalen när denne skall försöka återkräva garantibeloppet från förmånstagaren.
Den process som skall inledas av uppdragsgivaren, t.ex. ett svenskt exportföretag, kommer
vanligtvis att behöva föras i förmånstagarens hemland och många gånger också med detta
lands lag som tillämplig lag. Dessutom torde det i de flesta länder, vara uppdragsgivaren, i
egenskap av stämmande part, som får bevisbördan för att utbetalningen inte var materiellt
berättigad. Härav följer att dessa rättegångar kan te sig så svårbedömda och dyra för princi-
palen att denne underlåter att stämma förmånstagaren överhuvudtaget. Det framstår som enk-
lare, och kanske till och med billigare, att bara betala och på så sätt undvika en segdragen tvist
med högst osäker utgång. Till detta kommer att en banks rykte kan påverkas avsevärt av dyli-
ka tvister. Av detta skäl framstår det som i allra högsta grad önskvärt att kunna skydda princi-
palen på ett tidigare stadium, så att dylika tvister inte skall behöva uppstå. I de flesta rättskul-
turer finns också någon möjlighet för banker (och därigenom också för deras uppdragsgivare)
att värja sig mot chikanösa, uppenbart oberättigade krav och missbruksförsök.202

Denna rätt till invändning mot förmånstagarens krav innebär en inskränkning av själv-
ständighetsprincipen, då tvisten mellan parterna måste lösas på grundval av basavtalet. Frågan
infinner sig då i vilken mån banken kan ha rätt eller rentav skyldighet att underlåta att betala
under garantin, trots att förmånstagarens krav är formellt riktigt? Om domstolar relativt lätt-
vindigt kunde bevilja betalningsanstånd för bankerna, är det troligt att demandgarantin som
sådan skulle bli mindre attraktiv.203 Härav följer att ett undantag för bankens betalningsskyl-
dighet bör begränsas till vissa exceptionella fall av missbruk från förmånstagaren.204

I detta kapitel skall undersökas vilka möjligheter som finns i Sverige för en garantiställan-
de bank att vägra betala ut ett garantibelopp efter ett oberättigat krav från förmånstagaren,
trots att de formella villkoren är uppfyllda.205 Denna undersökning görs i flera etapper. I av-
snitt 11.2 och 11.3 görs en internationell utblick. Problemet med oberättigade krav under de-
mandgarantier har varit uppe till behandling i ett stort antal fall i olika länder och även ägnats
relativt stor plats i utländsk doktrin (11.2). Härefter undersöks i 11.3 i vad mån de internatio-
nella regelverk som finns för självständiga bankgarantier, behandlar detta område. I avsnitt
11.4 görs en jämförelse med det närbesläktade rembursområdet, där oberättigade krav har
varit uppe till bedömning i svenska domstolar. I avsnitt 11.5 undersöks huruvida det finns
någon rättslig grund i Sverige för ett undantag från självständighetsprincipen i detta avseende.
Därefter skall undersökas mot vilka krav från förmånstagaren banken bör kunna resa invänd-

                                                
201 Bertrams s. 276, Dalman s. 204, som anför att ”…basavtalet bara skall beaktas efter det att betalning ägt rum”
och Vinje s. 174.
202 Se nedan avsnitt 11.2. Detta fenomen benämns ibland ”unfair calling”.
203 Blodgett & Mayer s. 77.
204 Den processuella möjlighet som står principalen till buds i dessa situationer, är att utverka ett betalningsför-
bud (i utländsk rätt en injunction) för banken, i enlighet med rättegångsbalkens 15:e kapitel. För en genomgång
av dessa frågor i svensk rätt, Dalman s. 212-218 och rörande utländsk rätt, Bertrams s. 313-343.
205 Denna fråga har erhållit relativt mycket uppmärksamhet i nordisk litteratur: Se Godsk Pedersen s. 148-157,
Vinje s. 177-183, Dalman s. 182-205, Ylöstalo s. 453-460 Ingvarsson s. 128-132 och Gorton s. 119-120.
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ningar (11.6). Vidare kommer att diskuteras vilka beviskrav som skall ställas på principa-
len/banken, då dessa hävdar att det rör sig om ett krav som inte är berättigat (11.7). Det är
således i avsnitt 11.5 till 11.7, som jag presenterar mitt eget förslag till hur en invändningsrätt
för banker bör utformas. Under 11. 7 behandlas också frågan huruvida banken har en skyldig-
het att upplysa principalen om att förmånstagaren har åberopat garantin. I avsnitt 11.8 disku-
teras i vilka situationer bankens regressrätt kan bortfalla i dessa situationer. Den specifika
situationen vid indirekta garantier diskuteras i avsnitt 11.9. Till sist ges några generella syn-
punkter med anknytning till detta kapitel i avsnitt 11.10.

11.2 Några tendenser i utlandet206

Europeiska domstolar har kommit fram till att det krävs mycket starka indikationer på ett
svikligt förfarande från förmånstagaren för att exportören (banken) skall kunna undkomma
betalningskravet. Samtidigt har domstolarna i de länder som haft dylika fall uppe till pröv-
ning, kommit fram till att det trots allt finns en möjlighet att värja sig mot oberättigade krav
från beneficienten.207 Standarderna med vilka domstolar har bedömt en förmånstagares even-
tuella bedrägeri (fraud) har dock varierat kraftigt. Fallen som tagits upp i domstol har främst
rört missbruk från säljarens sida i rembursmål, men principerna är desamma för självständiga
bankgarantier.

Regeln att självständighetsprincipen måste ge vika i vissa situationer, härstammar från
rembursen och det amerikanska rättsfallet Sztejn v. J. Henry Schroder Banking Corporation208

från början av 1940-talet.209 I domskälen uttalas bl.a.:

”In such a situation, where the seller’s fraud has been called to the bank’s attention before the drafts and docu-
ments have been presented for payment, the principle of the independence of the bank’s obligation under the
letter of credit should not be extended to protect the unscrupulous seller.”210

I domen framhålls dock vikten av att inte banker ges en skyldighet, eller ens rättighet, att, på
uppdragsgivarens begäran, företa en undersökning av huruvida kravet är materiellt berättigat.
Det är upp till parterna att avtala om att en sådant villkor skall gälla, och har inte det gjorts
skall abstraktionsprincipen således bestå.

I USA har det uppkommit en rad tvister i anledning av att formuleringarna i Sztejn tyder på att
det ges relativt stora möjligheter för en principal att erhålla ett utbetalningsförbud för ban-
ken.211 Att de principer som uttalades i detta fall fortfarande har bäring även utanför USA,
framgår av det i Storbritannien nyligen avgjorda fallet Banco Santander SA v Banque Pari-
bas212, där en hänvisning till Sztejn görs i domskälen.

Engelsk rätt synes vara den rättsordning som ställer högst krav på principalen för att
denne skall kunna undgå kravet under garantin.213 I Owen Engineering Ltd. v Barclays Bank
International Ltd.214 uttalade domaren Lord Denning, efter att ha dragit paralleller till den
bekräftade rembursen och efter att ha hänvisat till Sztejn-fallet, att den garantiställande banken
har en skyldighet att betala i enlighet med garantin, utan att kunna ställa krav på bevis eller
något annat villkor. I fallet rörde det sig om en fullgörandegaranti (performance bond). Lord

                                                
206 För en utförlig genomgång av utvecklingen i europeiska domstolar på detta område, se Bertrams kap. 14.3,
kap 15 och kap 16.3, Pierce s. 81-100 samt dennes uppställning av relevanta rättsfall på s. 113-115.
207 Se bl.a. Bertrams s. 273f och Pierce s. 187ff.
208 31 N.Y.S.2d 631 (1941).
209 Se om detta rättsfall bl.a. Blodgett & Mayer s. 80-82.
210 Domskälen på s. 634.
211 För en genomgång av utvecklingen i USA efter Sztejn, se Blodgett & Mayers artikel.
212 Dom i Court of Appeal (Civil Division) den 25 februari 2000. Domen kan, såvitt jag vet, fortfarande överkla-
gas.
213 Bertrams s. 265ff.
214 1 All England Law Reports [1978] 976, CA.
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Denning anförde vidare: ”The only exception is when there is a clear fraud of which the bank
has notice.” Detta är ett utslag av den i England väl etablerade ”fraud rule”, dvs. ett slags
svekregel. Dess innebörd är således att bankernas skyldighet att betala ut under en ovillkorad
remburs eller självständig bankgaranti, inte är absolut. Den är inskränkt vid bevisat svek av
förmånstagaren. Till detta kommer att banken måste ha kännedom om detta svek för att un-
dantaget skall gälla. Detta är också, som jag tidigare noterat, ett undantag från demandgaran-
tins abstrakta karaktär. Rättsfallet R D Harbottle (Mercantile) Ltd. and another v National
Westminister Bank Ltd. and others215 utgör ett annat exempel på den mycket begränsade möj-
ligheten för principalen att värja sig mot formellt berättigade krav under garantin. Här hade
banken ställt indirekta leveransgarantier av ren demandkaraktär till förmån för en egyptisk
köpare. Domstolen uttalade att det då garantitextens krav är uppfyllda, endast finns möjlighet
för undantag från bankens skyldighet att betala ut garantibeloppet vid bevisat svikligt förfa-
rande, om vilket banken har kännedom (”in clear cases of fraud of which the banks have noti-
ce”). Även i detta rättsfall hänvisas till det amerikanska ”landmark”-fallet Sztejn. Domstolen
påpekar vidare den risk som en principal tar, när han samtycker till att en dylik, ren demand-
garanti ställs till förmån för motparten. Som skäl till den restriktiva tolkning av ”the fraud
rule” som domstolen anammar, anför den att bl.a. demandgarantier är ”the life-blood of inter-
national commerce”. Eventuella tvister med anledning av parternas avtal på detta område
skall som huvudregel slitas mellan parterna, utan inverkan från domstolarna. Det ovan om-
nämnda Banco Santander Case visar att engelska domstolar fortfarande mycket ogärna ingri-
per i en självständig betalningsförpliktelse (remburs i detta fall).

Övrig europeisk rätt visar på en något mer välvillig inställning till bankernas möjlighet att
göra invändningar mot missbruk av demandgarantier.216 I Tyskland har ett flertal fall varit
uppe till bedömning i de lägre instanserna. Den allmänna generalklausulen om tro och heder i
BGB, § 242, har ansetts vara tillämplig på dessa fall. Frågan i doktrinen har varit huruvida det
för att betalningsskyldigheten skall bortfalla, krävs missbruk av demandgarantin eller om det
räcker med ett oberättigat krav.217 Tendensen är att det har varit något lättare att erhålla ett
betalningsförbud i Tyskland än i England. I tysk rätt har således inte uppställts något krav på
att det skall röra sig om etablerat bedrägeri (established fraud) för att förmånstagarens betal-
ningskrav skall kunna nekas. Det oberättigade i kravet kontrolleras med basavtalet som grund,
varför en tydligare inskränkning av abstraktionsprincipen tillåts i tysk rätt.218 I fransk rätt
synes det som det räcker med att kravet från förmånstagaren är ”abusive” och inte nödvän-
digtvis utgör ”fraud”.219 Däremot har beviskraven ställts ytterst högt, och bevisen från för-
månstagaren måste visa bortom allt tvivel att det rör sig om ett missbruk av förmånstagaren.
Även i Holland och Belgien finns rättspraxis som visar att domstolarna har tillåtit undantag
från självständighetsprincipen i vissa exceptionella fall av missbruk från förmånstagarens
sida.220 Sammanfattningsvis finns det i de flesta västeuropeiska länder en möjlighet till in-
vändningar mot ett oberättigat krav från förmånstagaren. De skillnader som finns i de olika
rättssystemen rör om det oberättigade kravet måste utgöra missbruk eller bedrägeri, eller om
det räcker med att det är uppenbart oberättigat att ställa krav med hänsyn till det underliggan-
de avtalet.

11.3 Internationella regelverk för demandgarantier

11.3.1 Inledning

                                                
215 2 All England Law Reports [1977] 862.
216 För nedanstående genomgång se huvudsakligen Bertrams s. 259-265, Dalman s. 184-189 och Pierce s. 88-
100. För en uppställning av rättsfall på detta område, se Pierce s. 113-115.
217 För en genomgång av tysk rätt, se Dalman s. 186ff.
218 Bertrams s. 260-261.
219 Bertrams s. 262-263.
220 Bertrams s. 259-260 och s. 264.
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Garantens möjligheter att vägra att betala ut garantibeloppet efter ett krav från förmånstagaren
är behandlade på helt olika sätt i de redan berörda URDG och UNCIG. FN:s konvention anger
att garanten kan vägra betala ut under garantin om det är ”manifest and clear” att kravet är
oberättigat. I URDG behandlas problematiken inte överhuvudtaget.

11.3.2 URDG och ISP98

I introduktionen till URDG hänvisas till nationell lagstiftning på området: ”these Rules do not
affect principles or rules or national law concerning the fraudulent or manifest abuse or unfair
calling of guarantees.” Som tidigare har berörts, är de krav som i URDG ställs på förmånsta-
garens betalningsanspråk, strikt formella. URDG ger således inte något svar på hur oberätti-
gade krav skall behandlas, utan istället uppställs formella regler för hur dylika krav skall und-
vikas överhuvudtaget. Inte heller ISP98 ger något svar i denna fråga. I Rule 1.05 anges att
”defenses to honour based on fraud, abuse, or similar matters… are left to applicable law.”

11.3.3 UNCIG

Som ovan nämnts är situationen i FN-konventionen en annan. Den aktuella bestämmelsen är
artikel 19 (1), som anger att banken har rätt att innehålla utbetalningen av ett garantibelopp,
om det är ”manifest and clear” att något dokument inte är riktigt/genuine eller förfalskat.
Vidare kan banken vägra betala ut om det är ”manifest and clear” att ingen betalning skall
utföras på de grunder som är angivna i kravet och de stödjande dokumenten. Slutligen ges
samma möjlighet när kravet inte har någon tänkbar grund (conceivable basis), vid betraktande
av garantins beskaffenhet och syfte. Det krävs dock i alla dessa situationer att garanten agerar
i god tro/good faith. I artikel 19 (2) beskrivs vad som utgör ett krav utan conceivable basis;
det framgår emellertid inte om denna uppräkning är uttömmande (the following are types of
situations in which a demand has no conceivable basis):

a) den risk som garantin var tänkt att täcka har utan tvekan inte realiserats;
b) principalens ansvar enligt kontraktet har av en domstol, eller en skiljedomstol, blivit förklarat ogiltigt, om inte
även denna risk är täckt av garantitexten;
c) de förpliktelser som åligger principalen har utan tvekan blivit uppfyllda i enlighet med basavtalet;
d) förpliktelserna har inte kunnat uppfyllas av principalen pga. förmånstagarens avsiktligt menliga agerande;
eller
e) om det rör sig om en motgaranti, då förmånstagaren av denna garanti, dvs. garanten av huvudgarantin, har
utfört betalningen i ond tro.
(Översättningen är min egen.)

Som synes av denna genomgång har konventionen, trots sitt namn, urholkat mycket av de-
mandgarantins huvudkännetecken, nämligen att vara en icke-accessorisk förbindelse. Undan-
taget den första möjligheten i artikel 19 (1), som är kopplad till förfalskade dokument, är de
invändningsmöjligheter som står banken till buds enligt konventionen, direkt hänförliga till
det underliggande avtalet. För att kunna utreda om kravet under garantin är befogat, krävs
således att basavtalet granskas.

Det främsta skälet till att Sverige, och flertalet andra länder, inte har ratificerat konventio-
nen, är just de här omtalade artiklarna. Banken får en allt för tung roll som granskare och blir
således mer involverad i parternas konflikt än vad som annars är fallet. Bankens gransknings-
ansvar leder också till att en eventuell utbetalning fördröjs, vilket givetvis gör bankgarantin
mindre attraktiv för förmånstagaren. Det kanske mest positiva med konventionen är, som jag
ser det, den provkarta över vilka typer av krav som kan anses utgöra oberättigade under en
bankgaranti, som ges i artikel 19 (2).

11.4 Jämförelse med rembursen
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Rembursen är som tidigare omnämnts också självständig från det avtal som ligger till grund
för dess utställande. Även inom rembursrätten har det utbildats en praxis för en inskränkning i
abstraktionsprincipen i vissa exceptionella fall.221 Ovan har redogjorts för det amerikanska
rättsfallet Sztejn v. Henry Schroder Banking Corporation. På rembursområdet finns också ett
svenskt rättsfall som belyser frågeställningen, nämligen NJA 1978 s. 728. I fallet hade en oå-
terkallelig remburs ställts till förmån för säljaren, ett rumänskt företag som sålde traktorer.
Köpare av de i målet aktuella traktorerna var ett svenskt företag. Köparen ansåg att traktorer-
na var behäftade med fel och yrkade, som säkerhet för sitt skadeståndskrav på säljaren, att den
svenska (öppnande) banken, skulle åläggas ett förbud att utbetala rembursbeloppet. Efter att
ha inhämtat yttrande från Svenska Bankföreningen uttalade HD i domen: ”Säljare och köpare
som träffar avtal om att betalning för varor skall ske genom oåterkallelig remburs får därmed
anses vara införstådda med villkoret att rembursen i princip är fristående från det eller de avtal
som ligger till grund för rembursen och att köparen följaktligen inte kan genom att framställa
betalningsinvändningar, som grundas på köpeavtalet, hindra banken att gentemot beneficien-
ten fullgöra sin betalningsplikt enligt rembursen.”222

Om detta uttalande tillämpas på demandgarantier, infinner sig frågan vad som menas med
att rembursen (demandgarantin) i princip är fristående från det avtal som ligger till grund för
dess utställande? Självständigheten från det underliggande avtalet är, som nämnts i ett flertal
sammanhang, huvudkännetecknet för såväl rembursen som demandgarantin. Det är av dom-
skälen inte möjligt att avgöra var gränsen går för när rembursen inte längre skall vara fristå-
ende från basavtalet, men det är givet att det endast kan röra sig om exceptionella fall för att
abstraktionsprincipen skall brytas.223

Det är inte klart hur stor vikt som kan läggas vid ett avgörande på rembursens område. De
två instituten uppvisar vissa likheter, främst den nämnda självständigheten från basavtalet.
Vissa olikheter föreligger emellertid också dem emellan.224 I mitt tycke är det mest intressanta
och relevanta med rättsfallet för demandgarantin, att HD har uppmärksammat att abstrak-
tionsprincipen överhuvudtaget kan brytas.

11.5 Rättslig grund för att neka utbetalning

I detta avsnitt skall behandlas vilken rättslig grund som enligt svensk rätt kan finnas för att
neka utbetalning under en demandgaranti. I Sverige finns som bekant inte någon ”fraud rule”
som det gör i engelsk rätt. I nordisk doktrin har tidigare framförts åsikten att 36 § AvtL skulle
kunna tillämpas på oberättigade krav under en demandgaranti.225 Generalklausulen kan till-
lämpas även i internationella förhållanden och det finns således ingenting som hindrar ett till-
lämpande av paragrafen i sig.226 Den tar dock främst sikte på konsumentförhållanden, eller
affärsförhållanden där den ene parten intar en underlägsen ställning.227 Som nämnts i avsnitt
7.2, kan 36 § AvtL tillämpas på ett villkor i basavtalet att en demandgaranti skall utställas. I
detta fall kan man tänka sig att principalen är i ett underläge gentemot förmånstagaren. Viss
försiktighet bör dock, enligt min mening, iakttas vid dylika försök till jämkningar, då det i
viss mån inkräktar på demandgarantin som företeelse. Demandgarantin fyller en viktig funk-
tion i den internationella handeln och angrepp på detta institut i svensk rätt kan få allvarliga
konsekvenser för de möjligheter som svenska banker har att ställa ut dylika garantier.

I detta fall rör det sig emellertid inte om jämkningen av ett villkor i avtalet, utan av till-
lämpningen/missbruket av ett visst avtal. Det är kravet från förmånstagaren mot banken som

                                                
221 Se för en grundlig genomgång av denna fråga, Gorton s. 291-309. Även Dalman behandlar frågeställningen
på s. 182-184.
222 Domskälen på s. 735.
223 Gorton s. 294, Ingvarsson s 130 och Dalman s. 184.
224 För en genomgång av dessa skillnader se Gorton, Garantiregler s. 44 och jfr ovan avsnitt 2.3.
225 Dalman s. 196-198, Ylöstalo s. 455-458 och Vinje s. 181.
226 Prop 1975/76:81 s. 130.
227 Prop 1975/76:81 s. 105.
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skall jämkas enligt 36 § AvtL. Det är dock inte helt lätt att förstå hur denna paragraf skulle
kunna göras tillämplig på förmånstagarens krav under garantin. Bankgarantin är ett avtal
mellan förmånstagaren och banken, och det är svårt att se i vilka tillfällen banken skulle vara i
en underlägsen ställning gentemot förmånstagaren.228 Ett ytterligare skäl mot ett användande
av paragrafen är att det i förlängningen inte är banken som drabbas av ett dylikt missbruksför-
sök från förmånstagaren. Den som blir lidande, och således är i behov av skydd, är principa-
len, som emellertid inte är part i det avtal som missbrukas.229 Häremot har Ylöstalo hävdat att
de olika avtalen i ett garantiärende skall ses som en enhet, och att därför även principalen
skall anses vara part i det avtal som missbrukas.230 En tillämpning av 36 § AvtL skulle dess-
utom innebära att en domstol blir tvungen att gå till basavtalet för att företa en undersökning
kring huruvida kravet är oskäligt och en jämkning motiverad, vilket i sig strider mot demand-
garantins självständiga karaktär.231 Det är således min uppfattning att 36 § AvtL inte kan till-
lämpas för att ge banker rätt att neka utbetalning under en demandgaranti.232

Detta innebär dock inte att alla möjligheter är uttömda. Demandgarantin är förvisso själv-
ständig till sin karaktär, men det finns inget i demandgarantins natur som hindrar att ett un-
dantag för oberättigade krav uppställs.233 Demandgarantin är per definition tänkt att fungera
som en säkerhet för det fall att principalen inte uppfyller sina kontraktsenliga förpliktelser.
Härav följer knappast att krav som inte har någon som helst grund, skall godkännas med hän-
visning till att några invändningar hänförliga till basavtalet inte får göras. Det finns ingen ra-
tionell grund för en bank att utbetala garantibeloppet, om det redan vid kravets tidpunkt, står
klart att principalen i en efterföljande process kan kräva tillbaka det utbetalda beloppet, därför
att förmånstagaren inte har någon rätt därtill.234 Genom att se till demandgarantins natur kan
således stöd finnas för att missbruk av densamma inte skall tillåtas.235 Domstolar bör natur-
ligtvis inte genom överdriven formalism, stödja missbruk av en demandgaranti. Min uppfatt-
ning är således att demandgarantins självständighet inte skall drivas in absurdum.

I den i avsnitt 8.4 behandlade domen DT 5126 från Hovrätten över Skåne och Blekinge
anför hovrätten följande rörande en demandgarantis självständighet:

”I en on demand-garantis rättsliga karaktär ligger att den är ovillkorlig; den skall infrias omedelbart och utan
vidare utredning, så snart förmånstagaren kräver det. Förmånstagaren har sålunda normalt rätt att kräva betalning
ända upp till garantibeloppet, oavsett om det faktiskt förekommit prestationsstörningar i förhållandet mellan
bankens uppdragsgivare och förmånstagaren. […] Man brukar tala om garantins abstrakta karaktär. Därigenom
understryker man att betalningsskyldigheten för den som gett garantin är oberoende av hur avtalsrelationen mel-
lan uppdragsgivaren och förmånstagaren utvecklar sig. Av detta följer också att en förmånstagare som vill åbe-
ropa en garantiförbindelse av det aktuella slaget inte behöver företa någon utredning över sin rätt att erhålla
prestationen eller presentera några dokument för att motivera sitt krav.”236

Domen är mycket klargörande i det avseendet att det tydligt slås fast att en demandgaranti är
självständig från basavtalet och det anges att några invändningar härrörande från detta avtal

                                                
228 Se även von Post., som påpekar att generalklausulen har tillämpats mycket restriktivt i kommersiella förhål-
landen, se t.ex. s. 122ff.
229 Dalman anför (s. 197), trots detta förhållande, att starka skäl talar för en tillämpning av paragrafen. Vinje
anser att trepartsförhållandet inte skall påverka bedömningen, då verkningarna för tredje man (principalen) blir
orimliga om kravet tillåts. Det bör dock poängteras att 36 § AvtL inte tar sikte på trepartsförhållanden, se prop
1975/76:81 s. 130.
230 Ylöstalo s. 455. Denna konstruktion synes mig emellertid väl långsökt.
231 Ingvarsson s. 129.
232 Av samma åsikt Ingvarsson s. 129.
233 Vinje s. 181.
234 Bertrams. s. 277ff och Vinje s. 181.
235 Liknande Vinje, som förutom via 36 § AvtL, kommer fram till ett undantag för klart oberättigade krav ”ad
tolkningsvei”. I Sverige har denna s.k. dolda kontroll, varigenom stöd hämtas från en tolkning av avtalet, be-
handlats av Göran Millqvist i Rättslig kontroll av borgensåtaganden genom avtalstolkning i SvJT 1990 s. 252-
267. Millqvist nämner bl.a. att denna tolkningsmetod kommer till klart uttryck i situationer där ett tydligt
skyddsbehov finns, exempelvis då en avtalspart inte har möjlighet att tillvarata sina intressen, s. 266.
236 Domskälen på s. 2-3.
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normalt inte kan göras. Därefter uttalar hovrätten följande angående en eventuell invänd-
ningsrätt mot oberättigade krav från förmånstagaren:

”Utställarens betalningsskyldighet på grund av en on demand-garanti är dock inte undantagslös. Sålunda bör i
vissa exceptionella fall ett betalningskrav kunna tillbakavisas, även om det grundar sig på en ovillkorlig förbin-
delse av en bank. Exempel på sådana fall är att förmånstagaren uppenbarligen handlar svikligt eller på annat sätt
missbrukar den formella rättsställning som han har enligt dokumenten.”

Hovrätten har här tydligt angivit att en invändningsrätt bör finnas och att den bör hållas
mycket snäv. Det är dock naturligtvis inte säkert att HD skulle komma att gå på samma linje.
Då hovrättens dom inte har publicerats och viss osäkerhet fortfarande föreligger innan HD
slutligen har avgjort frågan, kommer jag i den fortsatta framställningen att behandla frågan
som ännu inte avgjord enligt svensk rätt. Det bör hållas i minnet att hovrättens uttalande en-
dast görs som ett förtydligande av demandgarantins självständighet och att hovrätten därefter
uttalar att det inte var fråga om ett dylikt förhållande i det förevarande målet. Någon ingående
prövning av när det kan anses föreligga skäl för ett undantag från abstraktionsprincipen har
således inte företagits av hovrätten. Bevisfrågor tas, naturligt nog, inte heller upp i domen.

11.6 Mot vilka krav kan invändningar göras?

Ovan har konstaterats att det i svensk rätt finns en rättslig grund för att hindra utbetalning
under en demandgaranti av vissa oberättigade krav från förmånstagaren. I detta avsnitt skall
närmare utvecklas vid vilka krav detta undantag bör tillämpas. Det har redan framhållits att
demandgarantins självständiga karaktär är en förutsättning för dess användande i internatio-
nell handel. Härav följer att ett undantag från denna självständighetsprincip måste vara myck-
et snävt, så att inte demandgarantins trovärdighet kan ifrågasättas. Det bör således endast röra
sig om mer uppenbara fall. Rena missbruk av de rättigheter som förmånstagaren har med an-
ledning av demandgarantins konstruktion bör naturligtvis inte tillåtas. Låt oss börja med att se
vilka situationer det är som är aktuella.

Syftet med alla bankgarantier är att säkra uppfyllandet av en viss prestation. Det kanske
tydligaste exemplet på ett missbruk av en bankgaranti utgörs av att förmånstagaren till en le-
veransgaranti ställer krav under garantin, trots att principalen har levererat godset. Här har
inte längre förmånstagaren något berättigat krav, då den prestation som garantin är tänkt att
säkra redan har blivit utförd. Anbudsgarantin kan också få spegla problematiken: om anbuds-
givaren står fast vid sitt givna anbud och ett kontrakt tecknas i enlighet med anbudet, men
förmånstagaren av anbudsgarantin ändock påkallar garantin, står det klart att detta inte är ett
berättigat krav. Andra exempel är att förmånstagaren utnyttjar en bankgaranti för att erhålla
täckning för någon annan fordring mot principalen än den som uppkommer i samband med
basavtalet. Är t.ex. bankgarantin ställd för att säkra ett visst projekts utförande av principalen,
kan garantin inte påkallas pga. av att varor, som principalen har levererat inom ramen för ett
annat avtal parterna emellan, är i strid med det senare avtalet. Ett annat exempel är då ett krav
på hela garantibeloppet ställs trots att förmånstagarens skada endast uppgår till en bråkdel av
garantibeloppet.237 Däremot är det inte att anse som missbruk av en garanti, att kräva betal-
ning efter det att bankgarantins förfallodag har passerats – här är istället kravet inte i enlighet
med garantins formella villkor, och utbetalning skall därför inte ske redan av detta skäl.238

Samma resonemang är givetvis tillämpligt om ett krav inte innehåller något tredjemansintyg
e.d. om ett sådant intyg krävs enligt garantins villkor.

Att åberopa bankgarantin utan att vara materiellt berättigad därtill enligt basavtalet, utgör
inte med automatik ett sådant missbruk av bankgarantin som gör att bankens betalningsskyl-
dighet bortfaller. Det är viktigt, när man behandlar demandgarantierna, att hela tiden ha i
minnet att ett krav på betalning under bankgarantin kan vara i linje med garantin, men samti-
                                                
237 För en genomgång av andra krav som typiskt sett kan anses vara i strid med garantin, se Bertrams kap. 14.
238 Pierce s. 198f.
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digt strida mot det kontrakt som legat till grund för dess utställande.239 Gör man ingen skill-
nad häremellan kvarstår ingen skillnad mellan den självständiga garantin och den accessoris-
ka.

Syftet med att överhuvudtaget ha ett undantag från abstraktionsprincipen, är naturligtvis
att demandgarantin inte skall kunna missbrukas alltför enkelt. Detta framstår som särdeles
viktigt i de situationer där principalens möjligheter att vinna en efterföljande återkravsprocess
mot förmånstagaren är i stort sett obefintliga.240 Däremot finns det inga skäl att undanta annat
än mer flagranta missbruk från förmånstagarens sida. De parter som ingår avtal om att ut-
nyttja en demandgaranti, får anses vara införstådda med denna garantis konstruktion. Princi-
palen har genom att acceptera demandgarantin, frånsagt sig möjligheterna att resa invänd-
ningar hänförliga till huvudkontraktet; det är del av den avtalade riskallokeringen. Det är så-
ledes inte motiverat att inkludera alla krav som är materiellt oberättigade i ett undantag för
oberättigade krav under en garanti.241 Det är endast i exceptionella fall som ett betalningskrav
under en demandgaranti bör kunna nekas. Ett annat skäl till denna modell är att banken så
långt möjligt skall hållas utanför parternas tvister. Det är, som nämnts tidigare i denna upp-
sats, inte önskvärt att banker åläggs en för långtgående undersökningsplikt. Till detta kommer
att banken kan förlora sin regressrätt mot principalen om den utbetalar garantibeloppet, trots
att den inte var skyldig att göra det.242 Utgångspunkten måste således, enligt min mening, vara
att bankens skyldighet att betala ut garantibeloppet skall kvarstå så snart minsta tvivel förelig-
ger om huruvida ett krav under en demandgaranti är berättigat, eller annorlunda uttryckt: ab-
straktionsprincipen skall endast ge vika vid exceptionella fall.243

Detta resonemang leder då fram till att det endast bör vara vid uppenbart oberättigade
krav som bankens betalningsskyldighet bortfaller.244 Dessa uppenbart oberättigade krav kan
snarast liknas vid rent svikliga missbruksförfaranden. Det torde knappast vara möjligt, eller
för den delen meningsfullt, att försöka definiera abstraktionsprincipens inskränkning i detta
hänseende. En bedömning måste göras från fall till fall, men det står klart att det endast rör sig
om exceptionella fall, där inget som helst berättigat ligger i förmånstagarens krav. Genom att
hålla ett undantag från självständighetsprincipen så pass snävt, inverkar det inte negativt på
demandgarantins trovärdighet, då det inte kan anses att demandgarantin bör tillåta dylika be-
drägeriförsök. Det är det otillbörliga utnyttjandet av demandgarantin, missbruket, som skall
stävjas genom ett dylikt undantag från självständigheten. Seriösa förmånstagare berörs inte av
att banker ges en invändningsrätt då denna hålls tillräckligt snäv.245

För det fall att alla former av materiellt oberättigade krav skulle ge banken en rätt att neka
utbetalning, låge det knappast något i demandgarantins självständighet.246 Däremot anser jag
inte att det skall behöva röra sig om ett bevisat (uppsåtligt) bedrägeri från förmånstagarens
sida för att undantaget skall vara tillämpligt. Enligt min mening är kravet på ”manifest fraud”
således att gå för långt. Skälet till detta är att en dylik modell med automatik medför en sådan
bedömningsprocedur som leder till en förhalning av garantins utbetalning. Den här föresprå-
kade modellen måste kunna användas på ett enkelt och smidigt sätt, så att inte demandgaran-
tins trovärdighet ifrågasätts. Därför måste alla situationer där en bedömning läggs på banken

                                                
239 Se bl.a. Pierce s. 187, som diskuterar krav som är ”unfair under the contract”, men samtidigt ”fair under the
guarantee”. Av annan åsikt Godsk Pedersen s. 155ff, varom mer nedan.
240 Ingvarsson s. 129.
241 Annorlunda Godsk Pedersen s. 148 och, i viss mån, Vinje s. 182.
242 Se nedan avsnitt 11.8.
243 Se Hovrättens över Skåne och Blekinge dom DT 5162, citerad ovan och Dalman s. 204.
244 Uppenbart används här i betydelsen grov, tydlig och är alltså inte en måttstock på hur tydligt det måste fram-
gå för banken att det rör sig om ett (materiellt) oberättigat krav, dvs. vilken styrka bevisningen måste ha. Frågor
om beviskrav behandlas i nästa avsnitt.
245 Se Dalman s. 204.
246 I samma riktning Ingvarsson s. 131. Jfr dock Godsk Pedersen (s. 157) , som anser att bankens betalningsskyl-
dighet skall bortfalla så snart det är klart bevisat att kravet är materiellt oberättigat, en bedömning som emellertid
med nödvändighet måste göras på grundval av det underliggande basavtalet, varför hans modell i stort sett utplå-
nar demandgarantins karaktär av självständig betalningsutfästelse.
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undvikas. Detta resonemang leder mig till vilken bevisgrad som måste ha uppnåtts för att un-
dantaget skall kunna appliceras.
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11.7 Beviskrav

11.7.1 Inledning

Ovan har framförts åsikten att förmånstagarens krav på betalning under en demandgaranti
måste vara uppenbart oberättigat och närmast vara att jämföra med svek, för att svenska dom-
stolar skall kunna ge en bank rätt att vägra betala i enlighet med garantin. Frågan uppkommer
nu om det uppenbart oberättigade också i bevishänseende måste vara uppenbart eller klart,
eller om det räcker med att det uppenbart oberättigade förfarandet är högst troligt, eller rent av
bara påstått av principalen. Det är principalen som har bevisbördan för att förmånstagarens
krav under garantin är uppenbart oberättigat och att detta förhållande bör leda till en dom som
ger banken rätt att vägra att betala ut garantibeloppet.247 Som synes av den ovan redogjorda
utblicken till vissa delar av Europa, synes det hårda kravet på principalens bevisning vara det
som förenar samtliga länders inställning. Denna inställning bör, enligt min åsikt, gälla även
enligt svensk rätt. Den invändningsmöjlighet mot missbruk som står bankerna och därmed
principalen till buds, får inte i sin tur kunna missbrukas. Således bör det inte räcka med ett
omotiverat påstående från principalen att förmånstagarens krav utgör svek. Inte heller kan det
anses tillräckligt att principalen gör troligt eller ens sannolikt att förmånstagaren har ett berät-
tigat krav. Godsk Pedersen anför att det måste föreligga klara bevis och Vinje synes vilja gå
än längre, genom att ställa krav på att det inte får föreligga rimligt tvivel om att förmånstaga-
rens krav är grundlöst.248 Den modell som Dalman förespråkar innebär likaledes att ett högt
beviskrav ställs.249 Personligen anser jag också att kravet på bevisning måste ställas ytterst
högt. Det får inte finnas något utrymme för tvivel om att förmånstagarens krav verkligen är
helt oberättigat.

Det har hävdats att förmånstagaren måste ges möjlighet att inkomma med motbevisning
till banken.250 Det framstår onekligen som önskvärt att en betalning inte kan stoppas endast
till följd av principalens lösa påstående om att betalningskravet är ogrundat. Genom att ge
förmånstagaren en möjlighet till motbevisning skapas emellertid den situation som demandga-
rantin är avsedd att undvika, nämligen att banken försätts i en position att avgöra huruvida
kravet är materiellt berättigat eller ej. Följaktligen måste den bevisning som framläggs av
principalen i sig vara så övertygande att ingen möjlighet till motbevisning ges för förmånsta-
garen. Finns det minsta tvivel hos banken, som gör att den anser det befogat att efterfråga
motbevisning av förmånstagaren, bör banken fortfarande ha en skyldighet att betala ut garan-
tibeloppet. Detta kan synas väl ”offensivt”, och i vissa fall är det måhända obefogat, men
denna ordning är, enligt min mening, en förutsättning för att demandgarantins självständiga
karaktär skall kunna bevaras. Bedömningar utifrån basavtalet skall inte företas av banken,
utan får avgöras mellan parterna i efterhand (pay first, argue later). Det är detta förhållande
som principalen har accepterat i och med att en demandgaranti används och belyser vikten av
att knyta dokumentation till garantin, för att undvika missbruk. En annan aspekt av samma
problematik är att banken kan bli skadeståndsskyldig gentemot principalen, om den utbetalar
garantibeloppet trots att bevisning förelåg att kravet var uppenbart oberättigat, se nedan av-
snitt 11.8. Från bankens synvinkel är det heller inte säkert att den korta tid som banken har på
sig för att kontrollera med uppdragsgivaren innan den skall betala ut garantibeloppet, utan att
                                                
247 Se Dalman s. 204f som anför att det är principalen, och inte banken, som har kunskap om det underliggande
avtalet och således är den som kan förebringa bevisning. Se även Pierce s. 197ff, Bertrams s. 62 och s. 277 och
jfr Gorton, Garantiregler s. 49.
248 Godsk Pedersen s. 157, Vinje s. 182.
249 Dalman s. 204f. Se även Gorton, Garantiregler s. 49, där han anger att några mer eller mindre lösa påståen-
den från principalen inte räcker.
250 Se Dalman s. 205, som också påpekar att förmånstagaren endast behöver förringa värdet av principalens
bevisning. Se också Vinje, som på s. 183 anför att förmånstagaren i utgångsläget inte har någon skyldighet att
förevisa någon bevisning, men däremot möjligen en skyldighet att specificera kravet. Av motsatt uppfattning
Bertrams s. 228.
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hamna i dröjsmål, räcker för att uppdragsgivaren skall kunna producera någon form av bevis-
ning för att kravet är oberättigat. Någon längre tid för principalen kan det naturligt nog inte
röra sig om, eftersom banken då riskerar att komma i dröjsmål med utbetalningen.251

11.7.2 Har banken en skyldighet att informera principalen?

I samband med den ovan behandlade frågan om beviskravets styrka uppkommer frågan om
principalen har någon praktisk möjlighet att inkomma med ovan nämnda bevisning. Under-
rättas principalen alltid om att krav har ställts under garantin? Man kan tänka sig att, som tor-
de vara situationen i normalfallet, förmånstagaren meddelar principalen att krav ställs, eller
till och med har gjort dessa krav gällande mot principalen tidigare. Det får inte glömmas bort
att kravet i normalfallet ställs därför att principalen faktiskt inte har fullgjort sina förpliktelser
enligt avtalet. I de allra flesta fall meddelar säkerligen också bankerna sina uppdragsgivare
om att krav har ställts under bankgarantin. Men har banken en skyldighet att förmedla ett be-
talningskrav till principalen, eller i vart underrätta denne om att krav har inkommit?

I URDG anges i artikel 17 att banken utan dröjsmål (without delay) skall underrätta prin-
cipalen om att krav har ställts under garantin. Enligt artikel 21 har banken dessutom en skyl-
dighet att översända kravet och tillhörande dokument, likaledes utan dröjsmål. Enligt artikel
10 är dock banken skyldig att, om den bestämmer sig för att inte betala, underrätta förmånsta-
garen om detta omedelbart (immediately). Detta innebär således att banken, om URDG är
tillämpliga, inte har någon skyldighet att underrätta principalen om att den inte har för avsikt
att betala ut garantibeloppet, t.ex. därför att föreskrivna dokument inte har bifogats kravet,
innan den beslutar att inte betala ut. Detsamma gäller om banken anser att dokumenten är i
ordning och bestämmer sig för att betala ut garantibeloppet. Banken har en skyldighet att
meddela principalen att krav har inkommit, men inte före det att utbetalning sker.252 Detta
förhållande anser jag vara en svaghet med URDG; hur skall en principal kunna förebringa
bevisning, om aldrig så glasklar, om den inte ens vet om att krav har ställts? Det skulle kunna
anföras att det är en följd av självständighetsprincipen, att betalning skall göras vid första an-
fordran, varför ingen möjlighet att inhämta principalens åsikt i frågan krävs. Undantaget från
denna princip är emellertid accepterat i hela västvärlden och det är svårt att se hur detta un-
dantag skall kunna upprätthållas, om inte bankerna har en skyldighet att informera principalen
om kravet före utbetalning.253

Det har i nordisk doktrin framförts åsikten att bankens upplysningsskyldighet är så väl
förankrad i bankpraxis, att denna skyldighet kan anses ha uppnått status som handelsbruk.254

Dalman har anfört att det ligger i sakens natur att banken bör ha en sådan upplysningsplikt,
enär banken i vissa fall inte är betalningsskyldig.255 I svenska banker utförs regelmässigt en
kontroll med principalen, efter det att ett betalningskrav nått banken, innan utbetalning sker.

Sammanfattningsvis råder stor osäkerhet kring huruvida banken har en skyldighet att un-
derrätta principalen om att garantin har påkallats innan den betalar ut garantibeloppet. Min
egen uppfattning är att det är svårt att hävda att internationell bankpraxis utvisar att en dylik
skyldighet föreligger, särskilt som URDG, som får anses spegla just denna praxis, inte inne-
håller ett sådant krav. En annan sak är att, de lege ferenda, en upplysningsplikt bör åläggas
bankerna i denna situation. Det kan till sist konstateras att ett klargörande i svensk domstol
framstår som mycket önskvärt i denna fråga.

                                                
251 Dalman s. 202.
252 Goode s. 86f. Goode anger dock att garantibanker i praktiken oftast meddelar principalen innan utbetalning
sker “as a matter of courtesy”. Det är emellertid inget krav och heller inte något som banken kan ställas till svars
för vid underlåtelse.
253 I samma riktning, Bertrams s. 124ff. Bertrams poängterar också att en poäng med en legal skyldighet för
banken att upplysa principalen om inkomna krav, är att det skulle medföra att banken frias från uppgiften att
företa svåra bedömningar huruvida ett krav är uppenbart oberättigat eller ej.
254 Ylöstalo s. 455, Godsk Pedersen s. 68 och Dalman s. 206f.
255 Dalman s. 207.
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11.8 Bankens risktagande, bortfallande av regressrätten

Internationella banker har ett internationellt rykte att upprätthålla – något som är mycket vik-
tigt inom just bankvärlden, där många avtal mellan banker tecknas just med hänsyn till det
rykte som bankerna innehar. Ofta väljer därför banker att betala ut garantibeloppet, trots att
principalen har invändningar mot förmånstagarens krav.256 Problem uppkommer här för ban-
ken när denna, genom att utnyttja sin rätt till regress, skall kräva tillbaka pengarna från sin
uppdragsgivare, som inte anser att garantibeloppet skulle ha betalats ut. Som jag tidigare be-
rört, försätts banken i en svår sits när den måste göra en bedömning huruvida ett krav är att
anse som ett försök till missbruk från förmånstagarens sida. Väljer banken att inte betala, trots
att det är klart att betalning skall ske, löper banken en risk att försätta sig i dröjsmål med ut-
betalningen och till och med göra sig skyldig till kontraktsbrott gentemot förmånstagaren. Om
å andra sidan banken väljer att betala ut garantibeloppet, trots att principalen har invändningar
mot förmånstagarens krav, löper banken risk att gå miste om sin regressrätt mot principa-
len.257 Bertrams anger att det av en enstämmig internationell rättspraxis och doktrin framgår
att ”if fraud by the beneficiary is evident to the bank it owes a duty to the account party [prin-
cipalen, min anm.] to refrain from payment.”258 Det följer också av uppdragsförhållandets
natur att banken måste iaktta aktsamhet vid utförandet av sitt uppdrag. Kan oaktsamhet läggas
banken till last vid kontrollen av förmånstagarens betalningskrav, kan banken gå miste om sin
regressrätt. Föreligger på detta sätt plikt för banken att neka betalning pga. förmånstagarens
uppenbart oberättigade krav och denna ändå utförs av banken, har banken då inte rätt till nå-
gon omedelbar regress gentemot uppdragsgivaren.259 Man måste emellertid hålla i minnet hur
bankerna hanterar fall där krav ställs under en garanti. Det oberättigade kravet måste troligen
framstå som så uppenbart att de banktjänstemän som handlägger ärendet uppmärksammar det
vid en rutinmässig kontroll.260 Det skall återigen påminnas om att den kontroll som banken
har att utföra bör hållas på en någorlunda översiktlig nivå.261 I annat fall kan demandgarantins
karaktär som effektiv och snabb betalningsfunktion undergrävas.262

Det vanligaste förfarandet i praktiken är att banken helt enkelt debiterar sin kunds konto i
samband med att den betalar ut garantibeloppet. Genom detta förfarande har banken försäkrat
sig om ersättning och ett eventuellt återkrav mot förmånstagaren får göras av uppdragsgiva-
ren, som har att initiera en återkravsprocess. En möjlighet för uppdragsgivaren att undvika
processen mot förmånstagaren är naturligtvis att i Sverige stämma banken för att den har be-
talat ut på felaktiga grunder. Skulle principalen vinna denna tvist, har denne lyckats vältra
tillbaka ansvaret att få tillbaka pengarna från förmånstagaren på banken.

I praktiken blir det också banken som får stå för garantikostnaderna vid de tillfällen då
den inte, trots rätt till regress, lyckas återkräva dessa kostnader av principalen, exempelvis
pga. dennes konkurs. Detta är en aspekt som inte får glömmas bort av bankerna när de kalky-
lerar risken, och därvid bestämmer avgiften, för utställandet av garantin. Som jag tidigare
poängterat, uppstår ett kreditförhållande mellan banken och principalen och det är självklart
viktigt för banken att ha fullgod säkerhet, för att kunna få täckning för sina kostnader i sam-
band med en bankgarantis utbetalande. Regressrätten ger ju ingen säkerhet i sig, utan innebär
endast att banken har en kontraktsenlig rätt till att kräva principalen på det banken har blivit
                                                
256 Pierce s. 187 och Bertrams s. 276f.
257 Godsk Pedersen s. 28f och s. 70 samt Dalman s. 206f.
258 Bertrams s. 305. Han anför vidare att detta i praktiken innebär att bankens regressrätt bortfaller i dessa fall.
259 Godsk Pedersen s. 70 och Bertrams s. 307. Jfr även Artikel 15 i URDG där det stadgas att garanten, och den
instruerande banken då det rör sig om en indirekt garanti, inte skall vara ”excluded from liability or responsibi-
lity (…) from their failure to act in good faith and with reasonable care.”
260 Pierce s. 188. Se även Godsk Pedersen s. 69 och Vinje s. 184f. Dalman anför på s. 206f att bankens regress-
rätt inte skall bortfalla för det fall banken att bedömt sin betalningsskyldighet på ett försvarligt sätt.
261 Se artikel 9 i URDG, där det anges att bankens undersökning skall utföras med ”reasonable care”.
262 Bertrams (s. 307) anför att det inte finns något skäl till att banken påläggs någon form av ansvar att undersöka
huruvida ett visst krav är uppenbart oberättigat eller inte.
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tvungen att utbetala pga. garantin. Det bör hållas i minnet att det obefogade kravet på ett ga-
rantibelopp, som ofta uppgår till avsevärda belopp, kan vara skälet till att principalen hamnar
på obestånd – principalen har knappast kalkylerat med att få betala ut garantibeloppet, då
denne samtidigt har utfört sina förpliktelser enligt kontraktet.

För klarhetens skull skall påpekas skillnaderna mellan de tre här behandlade frågorna om
beviskrav (11.7.1), bankens upplysningsskyldighet (11.7.2) och dennes aktsamhetskrav och
regressrätt (11.8). Beviskravet ligger fast oavsett vad som gäller för bankens upplysnings-
skyldighet. Det höga kravet på principalens bevisning är dock illusoriskt om inte principalen
faktiskt har meddelats om att garantin har påkallats. Gällande bankens aktsamhetskrav, skall
poängteras att bankens regressrätt efter en utbetalning endast kan bortfalla i de fall där banken
har haft vetskap om att förmånstagarens krav var uppenbart obefogat eller skulle ha erhållit
denna vetskap om han kontaktat principalen.263

11.9 Indirekta garantier264

Det föreligger än större risker för principalen (och garanten) vid utnyttjandet av indirekta ga-
rantier. Det är svårare att kontrollera oberättigade krav när en lokal, utländsk bank (ofta med
anknytning till förmånstagaren) är garantiställare. Möjligheterna för principalen att förhindra
obefogade utbetalningar är mycket mer begränsade, bland annat då principalen måste vända
sig direkt till den garantiställande banken i ett annat land.265

När garantibanken har betalat ut garantibeloppet, är den instruerande banken skyldig en-
ligt motgarantin att hålla den skadeslös. Motgarantin är självständig från såväl basavtalet som
den primära garantin.266 Den utformas ofta som en ren demandgaranti.267 Möjligheterna för
den instruerande banken att göra några invändningar mot garantibankens krav på täckning, är
därmed i stort sett obefintliga.

Viaställda garantier utställda i form av en proprieborgen kan vara särskilt vanskliga för
principalen. En proprieborgensgaranti är så utformad att garantibanken har skyldighet (om
den skall kunna föra en regresstalan) att göra samma invändningar hänförliga till basavtalet,
som huvudgäldenären kan göra. Härav följer att den lokala banken har en skyldighet att resa
invändningar mot ett krav om det finns skäl att göra detta, dvs. om det i enlighet med basav-
talet inte har uppkommit något som gör det påkallat att kräva under garantin. Problemet är då
att för det avtal som föreligger mellan den lokala banken och beneficienten gäller med största
sannolikhet detta lands lag, medan svensk lag eller den lag som enligt garantitexten skall vara
tillämplig gäller för avtalet mellan uppdragsgivaren och den svenska garantibanken.268 Inne-
börden av detta blir att de invändningar som kan vara relevanta och möjliga att resa för upp-
dragsgivaren enligt svensk lag, kanske inte är möjliga att åberopa enligt den lag som är till-
lämplig på avtalet mellan beneficienten och den lokala banken.269 Om därför den lokala ban-
ken inte kommer med några invändningar, helt i enlighet med den tillämpliga lagen, och
istället betalar ut garantibeloppet till beneficienten, måste den svenska garantibanken hålla
                                                
263 Se Vinje s. 185, som poängterar att det förhållandet att en bank inte tar kontakt med sin uppdragsgivare innan
banken betalar ut, endast får betydelse för bankens regressrätt vid de tillfällen då uppdragsgivaren, om han blivit
kontaktad, hade kunnat lägga fram dokumentation som visar att förmånstagarens krav var oberättigat. I samma
riktning Bertrams s. 305.
264 För en generell genomgång av indirekta garantier, se ovan kapitel 3.
265 Pierce s. 27. Det kan naturligtvis vara en fördel för principalen med en indirekt garanti, om denna pekar ut en
rättsordning som är fördelaktigare för hans möjligheter att göra invändningar än det egna hemlandets lag.
266 Goode, Commercial Law s. 1042. Se ovan kapitel 3.
267 Se Dalman s. 209. Ett exempel på en formulering av en dylik motförbindelse: ”We hereby undertake to pay to
you, on your first written demand, the amounts which you have to pay in accordance with your guarantee.” Se
ovan avsnitt 7.2 angående effekterna av dylika rena demandgarantier.
268 Se vidare kapitel 12 om lagvalsfrågor.
269 Dalman s. 208. Man skulle kunna tänka sig att en svensk domstol, med hänvisning till ordre public, ändock
skulle komma fram till att invändningar måste kunna göras enligt den tillämpliga lagen, se vidare Dalman s. 212.
I vissa länder är borgensgarantier inte kända överhuvudtaget, vilket leder till att garantibanken inte kan resa
några invändningar hänförliga till basavtalet.
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den lokala banken skadeslös i enlighet med den ställda motgarantin.270 Eftersom det är upp-
dragsgivaren som är huvudgäldenär, kommer banken att, med åberopande av motförbindel-
sen, rikta ett regresskrav mot uppdragsgivaren. Några invändningar kan inte göras av upp-
dragsgivaren – den svenska banken har ju inte kunnat resa några invändningar mot den lokala
bankens krav. Konsekvensen kan i slutänden bli att en proprieborgensgaranti i dessa fall, där
olika lagar gäller för de olika avtalsförhållandena, för uppdragsgivaren blir lika riskfylld som
en indirekt demandgaranti.

Det ovan förda resonemanget är till stor del relevant även för demandgarantier. Skillnaden
ligger i den möjlighet till regress som banken har enligt en demandgaranti. Vid demandgaran-
tier har banken inte en skyldighet att resa invändningar hänförliga till avtalet, såsom fallet är
vid en borgensgaranti. Banken har dock en skyldighet att agera aktsamt vid hanteringen av
förmånstagarens krav under garantin.

Om URDG görs tillämpliga på en indirekt demandgaranti, är mycket vunnet för principa-
len. Enligt artikel 20 b) skall ett krav under en motgaranti innehålla en skriftlig förklaring
(statement) att garanten har erhållit ett krav som uppfyller såväl garantins villkor som villko-
ren i artikel 20. Förmånstagarens krav måste således innehålla en ”statement of default” och
detta skall anges av garantibanken när den ställer krav under motgarantin.271 URDG artikel 20
b) kan emellertid avtalas bort, genom en uttrycklig förklaring därom i motgarantin. Naturligt-
vis kan inte URDG göras tillämpliga på en proprieborgensgaranti.

Den här skisserade situationen belyser vikten av att reglera lagvalsfrågan. Det är givetvis
viktigt att välja en lag som ger möjligheter att resa invändningar överhuvudtaget. Det borde
också ha framgått ovan att stora risker föreligger vid en proprieborgensgaranti utställd som en
indirekt garanti.

11.10 Generella synpunkter

Det är upp till parterna att söka utarbeta rättvisa kontrakt och, med hjälp av sina banker,
bankgarantier som tar hänsyn till alla inblandade parter. Lyckas de inte med detta, ligger den
därmed förknippade risken på parterna. Endast i undantagsfall bör en domstol intervenera i
dessa frågor. Enligt min mening bör marknaden för demandgarantier så långt möjligt vara
självreglerande. Det är inte olagligt att sluta bra eller dåliga avtal och en domstol skall inte
komma till undsättning var gång ett för någon part ofördelaktigt avtal sluts. Det är emellertid
en förutsättning för demandgarantins fortlevnad, att någon möjlighet ges att förhindra att des-
sa garantier i fortsättningen blir föremål för alltför lätt genomförbara missbruk från mindre
nogräknade förmånstagare. Det är också viktigt att bankerna uppmärksammar sina uppdrags-
givare på den risk som föreligger vid ett utställande av framför allt rena demandgarantier. Det
torde också kunna krävas av garantiställande banker, att de åtminstone inte aktivt medverkar
till att alltför orättvisa bankgarantier upprättas.

Det har tidigare i uppsatsen, vid ett flertal tillfällen, poängterats vikten av enhetlighet på
detta område. Särskilt för ett mindre land som Sverige synes behovet av att ha en reglering
som inte skiljer sig från den internationellt accepterade, vara särdeles stort. Min förhoppning
är således att t.ex. en svensk domstol skulle komma att ta i beaktande de principer som fram-
kommit i de internationella regelverk som finns på området och som fastslagits i andra natio-
nella domstolar med liknande rättskultur som den svenska. Vidare framstår det som ytterst
önskvärt att en domstol vid en bedömning av dylika banktekniska frågor, tar i beaktande den
praxis som har etablerats i bankerna. Betydelsen av bankernas praxis på bankgarantins områ-
de i Sverige framgår av ”hyresfallet” NJA 1988 s. 512 och det tidigare nämnda NJA 1972 s.
                                                
270 En annan sak är att garantibanken bör kunna resa invändningar mot missbruk av motgarantin på samma sätt
som en principal kan resa invändningar mot en ”vanlig” demandgaranti. T.ex. kan, som Dalman anför på s. 209,
knappast garantibanken belasta den instruerande banken, efter att ha gjort en utbetalning under den primära ga-
rantin trots vetskap om missbruk. Se också Goode, Commercial Law s. 1042. Godsk Pedersen s. 159, anför att
endast om garantibanken har utbetalat garantibeloppet i ond tro, kan den förlora sin rätt att hållas skadeslös.
271 Om artikel 20 i URDG, se ovan avsnitt 7.3.
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1. För remburser kan hänvisas till det likaledes tidigare nämnda NJA 1978 s. 728. I dessa fall
har yttrande inhämtats från Svenska Bankföreningen och HD har följt dessa yttranden i samt-
liga fall. Här skall också bara kort nämnas att exportörer kan teckna försäkringar, för att vara
försäkrade om att få tillbaka de pengar som betalats ut pga. ett oberättigat krav.272

12 Lagvalsfrågor

12.1 Romkonventionen

Vid tvist i anledning av internationella bankgarantier, uppkommer frågor om vilket lands lag
som skall vara tillämplig. I Sverige gäller sedan den 1 juli 1998 Romkonventionen om till-
lämplig lag för avtalsförpliktelser som svensk lag (se lagen 1998:167 om tillämplig lag för
avtalsförpliktelser). Utgångspunkten i Romkonventionen är att parterna själva har möjlighet
att reglera vilket lands lag som skall gälla för avtalet. Denna regel om partsautonomi kommer
till uttryck i artikel 3. Det är, olyckligt nog, relativt ovanligt att bankgarantier innehåller en
klausul om tillämplig lag.273 Har inte parterna gjort ett lagval måste det s.k. avtalsstatutet fast-
ställas på annat sätt. Huvudregeln i Romkonventionen är att avtalet skall vara underkastat
lagen i det land som det har närmast anknytning till, se artikel 4.1. Hur denna bedömning
skall göras regleras i de efterföljande punkterna i artikel 4. Det skall enligt artikel 4.2 antas att
avtalet har närmast anknytning till det land där den part som skall utföra den prestation som är
karakteristisk för avtalet har sitt verksamhetsställe. Kan det inte avgöras vilken denna presta-
tion är, skall huvudregeln i artikel 4.1 gälla.

Frågan infinner sig då vilken prestationen som är karakteristisk för en bankgaranti? Är det
bankens utbetalning, eller är det kravet under garantin? Vanligtvis anges att den karakteristis-
ka prestationen är den prestation som inte utgörs av betalning i pengar.274 För bankgarantier är
dock situationen speciell på så sätt att den prestation som skall utföras av beneficienten inte är
någon realförpliktelse, vilket är det vanliga i köpeavtal, t.ex. leverans av gods eller utförande
av en tjänst. Enligt min åsikt måste den karakteristiska prestationen anses vara utbetalningen
av garantibeloppet, vilken utförs av garantibanken.275 I RH 1993:137 uttalas också att ensidi-
ga åtaganden i princip bör bedömas enligt den förpliktandes lands lag.276 Detta skulle då be-
tyda att tillämplig lag för en bankgaranti skall vara det land där garantibanken har sitt säte.
För en direkt bankgaranti utställd av en svensk bank är således svensk lag tillämplig, om inget
annat har avtalats i bankgarantin.277 Enligt artikel 4.5 gäller emellertid att om det framgår av
de samlade omständigheterna att avtalet har närmare anknytning till ett annat land än det där
den karakteristiska prestationen skall utföras, detta lands lag skall vara tillämplig.

Borgensgarantier har en direkt anknytning till basavtalet, varför det, enligt min åsikt,
framstår som troligt att avtalsstatutet för basavtalet också blir styrande för garantins avtals-
statut. Har parterna i basavtalet avtalat om ett visst avtalsstatut bör detta avtalsstatut också
gälla för bankgarantin. För demandgarantier är dock situationen en annan. Dessa garantier är,
i förvisso olika hög grad, självständiga från kontraktet mellan parterna i avtalet. Rena de-
mandgarantier har naturligtvis ingen som helst koppling till basavtalet och det kan därför
                                                
272 För dessa frågor kan hänvisas till Grath s. 114ff, Bertrams s. 360f, Dalman s. 180f och Pierce s 185: ”Insure
the risk of an unfair demand”.
273 Dalman s. 211 och Bertrams s. 349.
274 Bogdan, IP-rätt s. 241.
275 Av samma åsikt Bertrams s. 349, som hänvisar till att bankens utbetalning utgör en tjänst tillhandhållen av
banken och Godsk Pedersen s. 135.
276 Principen att ensidigt förpliktande avtal, till vilka bl.a. borgensåtaganden hör, skall bedömas i enlighet med
det lands lag där den prestationsskyldige har sitt hemvist eller säte, härstammar från NJA 1912 s. 231. Även om
inte bankgarantier är ensidigt förpliktande avtal enär banken erhåller vederlag för sin prestation, torde ledning i
dessa fall kunna hittas från denna princip. Se även Ingvarsson s. 88 och Bogdan, IP-rätt s. 239-241.
277 Det bör dock poängteras att parterna när som helst kan avtala om tillämplig lag. Det behöver således inte vara
uttryckt i garantitexten. Se Bogdan, IP-rätt s. 239 och artikel 3.2 i Romkonventionen.
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knappast föreligga någon ytterligare anknytning till något annat land, varför artikel 4.2, enligt
min uppfattning, skall tillämpas. För det fall att demandgarantin innehåller villkor om att ett
utslag från en domstol skall kunna presenteras av förmånstagaren, framstår det däremot som
troligt att basavtalet, som ligger till grund för domstolens bedömning, också får viss betydelse
för bankgarantins avtalsstatut.

12.2 Internationella regelverk

I URDG artikel 27 anges att tillämplig lag skall vara den lag där garanten, eller den instrue-
rande banken vid indirekt garanti, har sitt affärsställe (place of business). Har garanten flera
affärsställen gäller affärsstället för den filial som utfärdat garantin. Samma förhållande gäller
enligt URCG artikel 10. ISP98 är däremot avsett att komplettera tillämplig lag, varför den inte
innehåller någon lagvalsregel. I UNCIG anges i artikel 21 att parterna har möjlighet att avtala
om vilken lag som skall vara tillämplig. I annat fall gäller artikel 22, enligt vilken tillämplig
lag är den där garantibanken, eller dess filial, har sitt affärsställe.

13 Sammanfattning

Bankgarantier utgör inte en homogen säkerhetsform med vissa specifika rättsföljder. De kan
utställas i en rad olika typer och former. Det är därför inte möjligt, eller intressant, att ställa
sig frågan huruvida bankgarantin är att likställa med ett borgensåtagande. Vid tolkningen av
en konkret bankgaranti bör hänsyn tas till dess syfte och funktion i den internationella han-
deln. Vidare måste hänsyn tas till hur en bankgaranti är utformad. Olika rättsföljder är knutna
till borgensgarantin respektive demandgarantin, varför dessa former av bankgarantier måste
hållas isär. Även de olika formerna av demandgarantier, leder till olika rättsföljder.

Med hänsyn till den förvirrande terminologi som används på området, förefaller det vik-
tigt att den svenska terminologin för självständiga bankgarantier renodlas. I denna framställ-
ning har argumenterats för att demandgaranti skall utgöra en samlingsbeteckning för samtliga
självständiga garantier. Användandet av orden on och first för att belysa en viss rättsföljd,
synes mig mycket vanskligt. Alla bankgarantier är betalningsbara vid första anfordran – ” on
first demand”. Det bör dock hållas i minnet att just denna fras i internationell bankpraxis är ett
slags kodord, för att karakterisera en bankgarantis självständiga karaktär, varför terminologins
betydelse för självständiga garantier inte skall förringas.

Demandgarantier fyller en viktig funktion i den internationella handeln. De har utvecklats
i internationell praxis under de senaste decennierna. Denna praxis har kodifierats i ett antal
internationella regelverk. I Sverige är demandgarantin emellertid än så länge relativt sparsamt
behandlad. Demandgarantier kan utfärdas i en mängd olika former, där bankens betalnings-
skyldighet kan knytas till olika villkor. Kännetecknande för alla demandgarantier är självstän-
digheten från det avtal som ligger till grund för garantins utfärdande. Ingen bevisning om det
berättigade i kravet behöver uppvisas av förmånstagaren vid ställandet av ett betalningskrav.
Detta förhållande gäller oavsett om en hänvisning till basavtalet görs i garantin. Demandga-
rantins självständighet är accepterad i utländska domstolar, men frågan har ännu inte kommit
längre än till hovrätten i Sverige. Det framstår som ytterst viktigt att ett litet land som Sverige
inte angriper demandgarantin på ett sätt som strider mot det som utvecklats i den internatio-
nella handelspraxisen. Skulle HD inte godkänna demandgarantins självständighet från basav-
talet, utan tillåta principalen att resa invändningar hänförliga till detta avtal, råder en över-
hängande risk för att svenska banker inte skulle kunna utfärda dylika garantier. Ett betalning-
såtagandes självständighet är emellertid inte något nytt fenomen i Sverige. Rembursens själv-
ständighet från avtalet mellan köpare och säljare har varit erkänd under en lång tid. Viss led-
ning kan således hämtas från denna i Sverige mer utvecklade företeelse.

Den rena demandgarantin medför oerhört långtgående konsekvenser för en principal, som
inte har kännedom om vilka rättsföljder som är knutna till denna garantiform. I dagsläget kan
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en ren demandgaranti skapas mycket enkelt, genom att orden ”on first demand” skrivs in i
garantitexten. Detta förhållande gör att en upplysningsskyldighet bör kunna åläggas bankerna,
så att bankerna har ett ansvar för att tillse att principalen inser att det inte är möjligt att resa
några som helst invändningar hänförliga till basavtalet.

Demandgarantin är pga. sin konstruktion relativt lätt att missbruka för en skrupelfri för-
månstagare. För att inte demandgarantins trovärdighet skall komma att ifrågasättas i Sverige,
måste en bank ges möjlighet att resa invändningar mot uppenbart oberättigade krav från en
förmånstagare. Invändningsrätten för banken strider per definition mot demandgarantins
självständiga karaktär, men är en förutsättning för dess fortlevnad. Möjligheten att resa in-
vändningar vid missbruksförsök från förmånstagaren har stöd i internationell rättspraxis och
doktrin. I Sverige har frågan ännu inte varit uppe till någon ingående prövning i en högre
domstol och uttalanden i svensk rättsvetenskaplig doktrin är knapphändiga. I uppsatsen har
framförts åsikten att det bör vara möjligt för svenska banker att resa invändningar mot dylika
krav, då ingenting i demandgarantins natur hindrar att krav som är helt ogrundade nekas av
bankerna. Demandgarantins funktion är inte att vara ett oåterkalleligt betalningsåtagande, utan
att vara en säkerhet för att en tredje part, principalen, uppfyller sina kontraktsenliga förpliktel-
ser. Syftet med att använda en bankgaranti är att förmånstagaren skall kunna erhålla ekono-
misk kompensation för den förlust han åsamkas genom motpartens kontraktsbrott. För det fall
att principalen inte har uppfyllt sina förpliktelser, skall bankens betalningsskyldighet kunna
påkallas, men först då. Ett dylikt undantag från självständighetsprincipen måste hållas mycket
snävt för att inte demandgarantins funktion som effektiv säkerhet för förmånstagaren skall
undermineras. Endast i exceptionella fall bör således en bank kunna resa invändningar mot
förmånstagarens krav. Kravens uppenbara oriktighet måste snabbt kunna styrkas av principa-
len, varför en skyldighet bör åläggas bankerna att upplysa principalen om att ett krav har
ställts under garantin. Endast om banken kan vara helt säker på principalens uppgifter bör den
kunna neka utbetalning. Beviskravet för principalens bevisning måste följaktligen ställas yt-
terst högt.
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BILAGA – ICC Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG)

ICC UNIFORM RULES FOR DEMAND GUARANTEES,
ICC Publication No. 458

A. SCOPE AND APPLICATION OF THE RULES

Article 1

These Rules apply to any demand guarantee and amendment thereto which a Guarantor (as hereinafter described) has been
instructed to issue and which states that it is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees of the International Cham-
ber of Commerce (Publication No. 458) and are binding on all parties thereto except as otherwise expressly stated in the
Guarantee or any amendment thereto.

B. DEFINITIONS AND GENERAL PROVISIONS

Article 2

a) For the purpose of these Rules, a demand guarantee (hereinafter referred to as 'Guarantee') means any guarantee, bond or
other payment undertaking, however named or described, by a bank, insurance company or other body or person (here-
inafter called 'the Guarantor') given in writing for the payment of money on presentation in conformity with the terms of
the undertaking of a written demand for payment and such other document(s) (for example, a certificate by an architect
or engineer, a judgment or an arbitral award) as may be specified in the Guarantee, such undertaking being given

i) at the request or on the instructions and under the liability of a party (hereinafter called 'the Principal'); or
ii) at the request or on the instructions and under the liability of a bank, insurance company or any other body or person

(hereinafter 'the Instructing Party') acting on the instructions of a Principal
to another party (hereinafter the 'Beneficiary').

b) Guarantees by their nature are separate transactions from the contract(s) or tender conditions on which they may be
based, and Guarantors are in no way concerned with or bound by such contract(s), or tender conditions, despite the in-
clusion of a reference to them in the Guarantee. The duty of a Guarantor under a Guarantee is to pay the sum or sums
therein stated on the presentation of a written demand for payment and other documents specified in the Guarantee
which appear on their face to be in accordance with the terms of the Guarantee.

c) For the purpose of these Rules, 'Counter-Guarantee' means any guarantee, bond or other payment undertaking of the
Instructing Party, however named or described, given in writing for the payment of money to the Guarantor on presenta-
tion in conformity with the terms of the undertaking of a written demand for payment and other documents specified in
the Counter-Guarantee which appear on their face to be in accordance with the terms of the Counter-guarantee. Counter-
Guarantees are by their nature separate transactions from the Guarantees to which they relate and from any underlying
contract(s) or tender conditions, and Instructing Parties are in no way concerned with or bound by such Guarantees, con-
tract(s) or tender conditions, despite the inclusion of a reference to them in the Counter-Guarantee.

d) The expressions 'writing' and 'written' shall include an authenticated teletransmission or tested electronic data inter-
change ('ED1') message equivalent thereto.

Article 3

All instructions for the issue of Guarantees and amendments thereto and Guarantees and amendments themselves should be
clear and precise and should avoid excessive detail. Accordingly, all Guarantees should stipulate:

a) the Principal;
b) the Beneficiary;
c) the Guarantor;
d) the underlying transaction requiring the issue of the Guarantee;
e) the maximum amount payable and the currency in which it is payable;
f) the Expiry Date and/or Expiry Event of the Guarantee;
g) the terms for demanding payment;
h) any provision for reduction of the guarantee amount.

Article 4

The Beneficiary's right to make a demand under a Guarantee is not assignable unless expressly stated in the Guarantee or in
an amendment thereto.

This Article shall not, however, affect the Beneficiary's right to assign any proceeds to which he may be, or may become,
entitled under the Guarantee.

Article 5

All Guarantees and Counter-Guarantees are irrevocable unless otherwise indicated.
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Article 6

A Guarantee enters into effect as from the date of its issue unless its terms expressly provide that such entry into effect is to
be at a later date or is to be subject to conditions specified in the Guarantee and determinable by the Guarantor on the basis of
any documents therein specified.

Article 7

a) Where a Guarantor has been given instructions for the issue of a Guarantee but the instructions are such that, if they were
to be carried out, the Guarantor would by reason of law or regulation in the country of issue be unable to fulfil the terms
of the Guarantee, the instructions shall not be executed and the Guarantor shall immediately inform the party who gave
the Guarantor his instructions by telecommunication, or, if that is not possible, by other expeditious means, of the rea-
sons for such inability and request appropriate instructions from that party.

b) Nothing in this Article shall oblige the Guarantor to issue a Guarantee where the Guarantor has not agreed to do so.

Article 8

A Guarantee may contain express provision for reduction by a specified or determinable amount or amounts on a specified
date or dates or upon presentation to the Guarantor of the document(s) specified for this purpose in the Guarantee.

C. LIABILITIES AND RESPONSIBILITIES

Article 9

All documents specified and presented under a Guarantee, including the demand, shall be examined by the Guarantor with
reasonable care to ascertain whether or not they appear on their face to conform with the terms of the Guarantee. Where such
documents do not appear so to conform or appear on their face to be inconsistent with one another, they shall be refused.

Article 10
a) A Guarantor shall have a reasonable time within which to examine a demand under a Guarantee and to decide whether to

pay or to refuse the demand.

b) If the Guarantor decides to refuse a demand, he shall immediately give notice thereof to the Beneficiary by teletransmis-
sion, or, if that is not possible, by other expeditious means. Any documents presented under the Guarantee shall be held
at the disposal of the Beneficiary.

Article 11

Guarantors and Instructing Parties assume no liability or responsibility for the form, sufficiency, accuracy, genuineness,
falsification, or legal effect of any document presented to them or for the general and/or particular statements made therein,
nor for the good faith or acts or omissions of any person whomsoever,

Article 12

Guarantors and Instructing Parties assume no liability or responsibility for the consequences arising out of delay and/or loss
in transit of any messages, letters, demands or documents, or for delay, mutilation or other errors arising in the transmission
of any telecommunication. Guarantors and Instructing Parties assume no liability for errors in translation or interpretation of
technical terms and reserve the right to transmit Guarantee texts or any parts thereof without translating them.

Article 13

Guarantors and Instructing Parties assume no liability or responsibility for consequences arising out of the interruption of
their business by acts of God, riots, civil commotions, insurrections, wars or any other causes beyond their control or by
strikes, lock-outs or industrial actions of whatever nature.

Article 14

a) Guarantors and Instructing Parties utilising the services of another party for the purpose of giving effect to the instruc-
tions of a Principal do so for the account and at the risk of that Principal.

b) Guarantors and Instructing Parties assume no liability or responsibility should the instructions the transmit not be carried
out even if they have themselves taken the initiative in the choice of such other party.

c) The Principal shall be liable to indemnify the Guarantor or the Instructing Party, as the case may be, against all obliga-
tions and responsibilities imposed by foreign laws and usages.



62

Article 15

Guarantors and Instructing Parties shall not be excluded from liability or responsibility under the terms of Articles 11, 12 and
14 above for their failure to act in good faith and with reasonable care.

Article 16

A Guarantor is liable to the Beneficiary only in accordance with the terms specified in the Guarantee and any amendment(s)
thereto and in these Rules, and up to an amount not exceeding that stated in the Guarantee and any amendment(s) thereto.

D. DEMANDS

Article 17

Without prejudice to the terms of Article 10, in the event of a demand the Guarantor shall without delay so inform the Princi-
pal or, where applicable, his Instructing Party, and in that case the Instructing Party shall so inform the Principal.

Article 18

The amount payable under a Guarantee shall be reduced by the amount of any payment made by the Guarantor in satisfaction
of a demand in respect thereof and, where the maximum amount payable under a Guarantee has been satisfied by payment
and/or reduction, the Guarantee shall thereupon terminate whether or not the Guarantee and any amendment(s) thereto are
returned.

Article 19

A demand shall be made in accordance with the terms of the Guarantee before its expiry, that is, on or before its Expiry Date
and before any Expiry Event as defined in Article 22. In particular, all documents specified in the Guarantee for the purpose
of the demand, and any statement required by Article 20, shall be presented to the Guarantor before its expiry at its place of
issue; otherwise the demand shall be refused by the Guarantor.

Article 20

a) Any demand for payment under the Guarantee shall be in writing and shall (in addition to such other documents as may
be specified in the Guarantee) be supported by a written statement (whether in the demand itself or in a separate docu-
ment or documents accompanying the demand and referred to in it) stating

(i) that the Principal is in breach of his obligation(s) under the underlying contract(s) or, in the case of a tender
guarantee, the tender conditions; and

(ii) the respect in which the Principal is in breach.

b) Any demand under the Counter-Guarantee shall be supported by a written statement that the Guarantor has received a
demand for payment under the Guarantee in accordance with its terms and with this Article.

c) Paragraph (a) of this Article applies except to the extent that it is expressly excluded by the terms of the Guarantee. Para-
graph (b) of this Article applies except to the extent that it is expressly excluded by the terms of the Counter-Guarantee.

d) Nothing in this Article affects the application of Articles 2(b) and 2(c), 9 and 11.

Article 21

The Guarantor shall without delay transmit the Beneficiary's demand and any related documents to the Principal or, where
applicable, to the Instructing Party for transmission to the Principal.

E. EXPIRY PROVISIONS

Article 22

Expiry of the time specified in a Guarantee for the presentation of demands shall be upon a specified calendar date ('Expiry
Date') or upon presentation to the Guarantor of the document(s) specified for the purpose of expiry ('Expiry Event'). If both
an Expiry Date and an Expiry Event are specified in a Guarantee, the Guarantee shall expire on whichever of the Expiry Date
or Expiry Event occurs first, whether or not the Guarantee and any amendment(s) thereto are returned.

Article 23

Irrespective of any expiry provision contained therein, a Guarantee shall be cancelled on presentation to the Guarantor of the
Guarantee itself or the Beneficiary's written statement of release from liability under the Guarantee, whether or not, in the
latter case, the Guarantee or any amendments thereto are returned.
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Article 24

Where a Guarantee has terminated by payment, expiry, cancellation or otherwise, retention of the Guarantee or of any
amendments thereto shall not preserve any rights of the Beneficiary under the Guarantee.

Article 25

Where to the knowledge of the Guarantor the Guarantee has terminated by payment, expiry, cancellation or otherwise, or
there has been a reduction of the total amount payable thereunder, the Guarantor shall without delay so notify the Principal
or, where applicable, the Instructing Party and, in that case, the Instructing Party shall so notify the Principal.

Article 26

If the Beneficiary requests an extension of the validity of the Guarantee as an alternative to a demand for payment submitted
in accordance with the terms and conditions of the Guarantee and these Rules, the Guarantor shall without delay so inform
the party who gave the Guarantor his instructions. The Guarantor shall then suspend payment of the demand for such time as
is reasonable to permit the Principal and the Beneficiary to reach agreement on the granting of such extension and for the
Principal to arrange for such extension to be issued.

Unless an extension is granted within the time provided by the preceding paragraph, the Guarantor is obliged to pay the
Beneficiary's conforming demand without requiring any further action on the Beneficiary's part. The Guarantor shall incur no
liability (for interest or otherwise) should any payment to the Beneficiary be delayed as a result of the above-mentioned
procedure.

Even if the Principal agrees to or requests such extension, it shall not be granted unless the Guarantor and the Instructing
Party or Parties also agree thereto.

F. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

Article 27
Unless otherwise provided in the Guarantee or Counter-guarantee, its governing law shall be that of the place of business of
the Guarantor or Instructing Party (as the case may be), or, if the Guarantor or Instructing Party has more than one place of
business, that of the branch that issued the Guarantee or Counter-Guarantee.

Article 28
Unless otherwise provided in the Guarantee or Counter-guarantee, any dispute between the Guarantor and the Beneficiary
relating to the Guarantee or between the Instructing Party and the Guarantor relating to the Counter-Guarantee shall be settled
exclusively by the competent court of the country of the place of business of the Guarantor or Instructing Party (as the case
may be), or, if the Guarantor or Instructing Party has more than one place of business, by the competent court of the country
of the branch which issued the Guarantee or Counter-guarantee.



64

Käll- och litteraturförteckning

Offentligt tryck

Prop 1975/76:81

Litteraturförteckning, förkortningar

Adlercreutz Axel Adlercreutz, Något om tolkning av bankgaran-
tier i Festskrift till Kurt Grönfors, Stockholm 1991, s.
1-7

Bergström Svante Bergström, Några problem rörande bankga-
ranti i Festskrift till Hjalmar Karlgren, Stockholm
1964, s. 21-36

Bergström och Lennander Svante Bergström och Gertrud Lennander, Kredit
och säkerhet, 5 resp. 7 uppl, Iustus Förlag, Uppsala
1992 resp. 1997

Bertrams Roeland F. Bertrams, Bank Guarantees in Internatio-
nal Trade, 2nd edition, Kluwer Law International and
ICC Publishing S.A., Haag 1996

Blodgett & Mayer Mark S. Blodgett & Donald O. Mayer, International
Letter of Credit: Arbitral Alternatives to Litigating
Fraud, 1999 Annual Survey of Letter of Credit Law
& Practice, s. 76-92

Bogdan Michael Bogdan, Utrikeshandelns civilrättsliga
grundproblem, 1 resp. 2 uppl, Norstedts Juridik,
Stockholm 1991 resp. 1994

Bogdan, IP-rätt Michael Bogdan, Svensk och internationell privat- och
processrätt, 5 uppl, Norstedts Juridik, Lund 1999

Byrne Independent Guarantee Convention, 1999 Annual
Survey of Letter of Credit Law & Practice, s. 93-96

Dalman Lena Dalman, Några problem rörande first demand-
garantier, SvJT 1985, s. 177-219

Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen, Bankgarantier, Jurist-
og ∅konomforbundets Forlag, Köpenhamn 1995

Goode Roy Goode, Guide to the ICC Uniform Rules for
Demand Guarantees, ICC Publishing S.A., Paris 1992

Goode, Commercial Law Roy Goode, Commercial Law, 2nd edition, Penguin
Books, London 1995



65

Gorton Lars Gorton, Rembursrätt, P A Norstedt & Söners
förlag, Lund 1980

Gorton, Garantiregler Lars Gorton, Garantiregler och rembursregler i JT
1993-94, s. 38-60

Gorton, Jura på Mange Måder Lars Gorton, Något om gränsdragningen mellan bor-
gen och kreditföräkring i Jura på Mange Måder,
Festskrift till Børge Dahl, Köpenhamn 1994, s. 85-
112

Gorton, Nationell rätt Lars Gorton, Nationell rätt och internationella köp-
avtal, 6 uppl, Studentlitteratur, Lund 1999

Gorton, Rättsliga ramar Rättsliga ramar för internationella affärer – en över-
sikt, Juristförlaget JF AB, Stockholm 1993

Grath Anders Grath, Företagets utlandsaffärer, 7 uppl, In-
dustrilitteratur, Stockholm 1999

ICC Model Forms ICC Model Forms for Issuing Demand Guarantees –
A companion Guide to the Uniform Rules for De-
mand Guarantees, ICC Publishing S.A., Paris 1994

Ingvarsson Torbjörn Ingvarsson, Borgensliknande säkerhets-
rätter, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2000

Pierce Anthony Pierce, Demand Guarantees in International
Trade, Sweet & Maxwell, London 1993

Smith Carsten Smith, Garantioppgj∅r, Garantirett I, Univer-
sitetsforlaget, Oslo 1963

Vinje Eirik H. Vinje, Tolking av garantier i forretnings-
forhold, Univeritetsforlaget AS, Oslo 1999

von Post Claes-Robert von Post, Studier kring 36 § avtalsla-
gen – med inriktning på rent kommersiella förhållan-
den, Jure AB, Stockholm 1999

Walin Gösta Walin, Borgen och tredjemanspant, 2 uppl,
Norstedts Juridik, Stockholm 1996

Ylöstalo Matti Ylöstalo, Något om obehöriga förfaranden i
samband med ”on first demand”-bankgarantier i
Festskrift till Henrik Hessler, Stockholm 1985, s.
449–460

Övriga Publikationer

Bankgarantier, broschyr från SEB 1998



66

Svenska rättsfall

NJA 1912 s. 231
NJA 1929 s. 627
NJA 1972 s. 1
NJA 1978 s. 728
NJA 1988 s. 512
NJA 1990 s. 245

RH 1993:137

Svea Hovrätts dom av den 23 september 1998, DT 36, mål nr T 164-96, överklagat till HD,
mål nr T 4247-98
Hovrättens över Skåne och Blekinge dom av den 22 oktober 1999, DT 5162, mål nr T 129-98
och Ö 1298-99

Utländska rättsfall

USA

Sztejn v. J. Henry Schroder Banking Corporation, 31 N.Y.S.2d 631 (1941)

Storbritannien

R D Harbottle (Mercantile) Ltd. and another v National Westminister Bank Ltd. and others,
All ER [1977] 2
Owen Engineering Ltd. v Barclays Bank International Ltd., 1 All England Law Reports
[1978] 976, CA
Banco Santander SA v Banque Paribas, dom i Court of Appeal (Civil Division) den 25
februari 2000




