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Frågan om prövningstiflstånd

för talan mot dom medde-

anledning av förfrågan rörande vår syn på rubricerade fråga, önskar vi lämna följande synpunkter.

Med

Må1et rör tolkningen och innebörden av en klausul

minimikvantitet

i ett återförsäljaravtal.

om

KlausuLer liknande den i målet. förekommande återfinns
normalt i alla återförsäljaravtaL där återförsäIjaren
har ensamrätt till försäljningen i-nom ett visst område, för en viss kundkategori- eller med Iiknande
avgränsning. Detsamma gäJ-1er agentavtal där agenten
på motsvarande sätt ges ensamrätt att företräda huvudmannen.

För övrigl kan nämnas att även licensavtal där ti11verkningsrätt upplåts med ensamrätt normalt innehå11er
motsvarande minimiregler. Samtliga de svenska och
europeiska modellavtal av nämnda Lyper, vid vilkas
tillkomst Mekanförbundet medverkat och som distribueras av oss, innehåtter sålunda regler om minimikvantiteter.
Den typ av klausul vars tol-kni-ng målet rör är således
mycket vanlig samtidigt som det oss veterligt inte
före1 igger något vägledande prejudikat angående dess

tolkning.

I målet uppkommer dessutom frågan huruvida en i avtalet uttryckligen angiven påfö1jd skall antas vara
avsedd som en uttömmande reglering av bristande avtalsuppfyllelse i det angivna hänseendet. Aven denna
fråga har stor praktisk betydelse. Det är således
relativt vanligt att avtal anger påföljder för bristande avtalsuppfyllelse, utan att för den skulJ- ange i
vilken mån annan påfö1jd kan göras gäI1ande.
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Slutligen kan påpekas att det allmänt sett föreligger
få vägledande rättsavgöranden med anknytninq tiIl
dessa avtalstyper. DärtiII kommer att även doktrinen
är knapphändig.
Av angivna skäI vore det enJ-i.gt vår mening av stort
värde om måIet Prövades av högsta domstol-en.
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