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Modellsvar: PRIVAT 1

Modellsvaret är uppbyggt med hjälp av fraser från boken för att underlätta hittandet
av rätt ställe i boken. Motsvarande konstateranden accepteras. Ett utmärkt svar
förutsätter inte att precis alla punkter i detta svar har nämnts så länge svaret är logiskt
och att ämnet behandlas tillräckligt brett. Vid bedömningen av svaret fästs även
uppmärksamhet vid textens uppbyggnad och hur skribenten har förstått förordningens
rättsliga natur. Poängsättningen är endast riktgivande. På grund av uppgiftens natur är
det inte möjligt att konsekvent följa den traditionella svarstekniken som ofta används i
rättsfall.

Giltigheten av elektroniska underskrifter regleras av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och
betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om
upphävande av direktiv 1999/93/EG (härefter benämnd eIDAS-förordningen. 0,5 p
Förordningen ersatte de nationella bestämmelserna om elektroniska underskrifter i
lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer. (alternativt något i stil med att
den finska nationella lagstiftningen inte innehåller bestämmelser som reglerar
elektroniska underskrifters giltighet) 0,5 p

Enligt artikel 25.1 i eIDAS-förordningen får en elektronisk underskrift inte förvägras
rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att
underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvaliciferade
elektroniska underskrifter. Enligt artikel 25.2 ska en kvalificerad elektronisk underskrift
ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. 1 p (i denna uppgift
krävs inte att man definierar begrepp som kvalificerad underskrift eftersom de inte
behandlas i texten) Eftersom det handlar om en förordning är bestämmelserna direkt
tillämpliga på avtalsförhållanden och avtalsparter då gällande lag för avtalet är finsk
lag, om parterna inte avtalar annat. 1 p

Enligt artikel 2.3 i förordningen påverkar den inte nationell rätt eller unionsrätt som
avser ingående av avtal och deras giltighet eller andra rättsliga eller förfarandemässiga
skyldigheter avseende formkrav. 1 p Giltighetsbedömningen av en elektronisk
underskrift på basis av artikel 25 i eIDAS-förordningen kan ha en avgörande betydelse
för bedömningen av huruvida ett avtal ingånget enligt finsk lag är giltigt ifall avtalets
giltighet förutsätter en giltig underskrift. (eller en liknande utsaga som visar att
skribenten har förstått kopplingen och skillnaden mellan underskriftens giltighet och
avtalets giltighet) 1p



Med formfria avtal avses avtal som inte behöver ha någon särskild form för att vara
juridiskt bindande. 0,5 p Med lagstadgade formkrav avser man sådana yttre
omständigheter som måste vara för handen för att ett giltigt avtal anses föreligga. 0,5
p

På grund av bestämmelsen i artikel 25 i eIDAS-förordningen kan parterna använda
elektroniska underskrifter för att ingå bindande formfria avtal. 1 p Enligt huvudregeln
har den part som åberopar avtalets giltighet enligt finsk lag bevisbördan för avtalets
giltighet och endast det att avtalet undertecknats elektroniskt är inte i sig en
ogiltighetsgrund. 1 p Formfriheten innebär också att parterna sinsemellan kan avtala
om avtalsbaserade formkrav som senare kan åsidosättas av parternas
överenskommelse. 0,5 p

Enligt 181 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation tillämpas vad som
särskilt föreskrivs om elektroniska signaturer på avtal som enligt lag ska undertecknas.
0,5 p Detta leder i samband med artikel 25 i eIDAS-förordningen till att avtal som
förutsätter en underskrift som utgångspunkt alltid är giltigt ingångna då de
undertecknats med en kvalificerad elektronisk underskrift. Om det inte finns några
kvalitetskrav på underskriften kan man anse att även andra elektroniska underskrifter än
kvalificerade elektroniska underskrifter kan användas för att giltigt ingå avtal. 1 p


