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Referent, justitieråd, jur.dr Torgny Hastad, Sverige:

Referenten inledde med att sammanfatta huvudpunkterna i sitt referat, i vilket han
strävat efter att informera om pågående strävanden mot en gemensam europeisk
civilrätt. Referenten erinrade om att han redogjort för det arbete som bedrivits
inom den s.k. Lando-kommissionen och för det arbete som bedrivs av von Bar-
gruppen, vilket kan ses som en fortsättning av Lando-kommissionens arbete. De
av Lando-kommissionen utarbetade PECL täcker allmän avtalsrätt och allmän
obligationsrätt, von Bar-gruppen avser att komplettera med modellagar gällande
bl.a. olika speciella kontraktstyper, utomobligatorisk skadeståndsrätt, obehörig
vinst, borgen (kausjon) samt sakrättsliga frågor om äganderättens övergång och
säkerhetsrätt i lös egendom.

För att ge en möjlighet att förstå hur en färdig produkt skulle kunna se ut har
referatet relativt ingående beskrivit PECL. I analysen av dessa har referenten
kunnat konstatera att PECL endast på några få punkter har betydande principiella
skillnader jämfört med nordisk rätt. Den största skillnaden finns i mellanmans-
rätten, där den kontinentala och nordiska indelningen i handlande i eget namn och
handlande i annans namn är utsuddad så att huvudmannen kan bli ansvarig direkt
mot tredje man även om mellanmannen handlat i eget namn. Det betyder att
kommissionsinstitutets partsbindningsmönster saknas i PECL, vilket skulle kräva
följdändringar i andra lagregler, t.ex. rörande enkla bolag (inre selskap). I övrigt
konstaterade referenten att det finns en del detaljer i PECL som kan diskuteras
och möjligen oroa, bl.a. den allmänna jämkningsbestämmelsen som undantar alla
individuellt förhandlade avtal från jämkning. Detta betyder att en mindre före-
tagare kan klara sig bättre om han utan diskussion accepterar storföretagets
standardvillkor, vilka då kan jämkas, än om han utan framgång försöker förhandla
sig till bättre villkor. Det är dock möjligt att begreppet "individuellt förhandlade
avtal" kan tolkas så att det endast inbegriper avtal på vilkas innehåll den svagare
sidan haft synbart inflytande. Med en sådan tolkning skulle jämkningsbestämmel-
sen i PECL inte skilja sig märkbart från nordisk rätt.
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Vidare anförde referenten att han i sitt referat uppehållit sig vid en enkät från
EU-kommissionen angående behovet av en integrerad civilrätt. Därvid hade han i
någon mån diskuterat kompetensen för EG att fatta majoritetsbeslut om införan-
det av en gemensam europeisk civilrätt. Referenten hänvisade här till ett avgöran-
de av EG-domstolen, av vilket framgår att kompetensen att fatta majoritetsbeslut
förutsätter att de gemensamma reglerna leder till en skönjbar och påtaglig fördel
för den inre marknaden.

Referenten sammanfattade därefter för- och nackdelar med en gemensam
europeisk civilrätt. Som fördelar poängterade referenten särskilt att det för den
gränsöverskridande handeln är betungande att arbeta med nationella rättsord-
ningar och internationell privaträtt. Det uppstår betydande transaktionskostnader
inför ett avtal om parterna behöver överväga både internationellt privaträttsliga
frågor och eventuellt innehållet i främmande rätt. Blir det sedan tvist måste
parterna åter behandla både lagvalsfrågor och innehållet i den tillämpliga lagen.
Är annan lag än lex fori tillämplig, skall innehållet i den främmande lagen
bevisas. Trots parternas ansträngningar härvidlag kommer den främmande rätten
till slut ofta att framstå som oklar, varvid domstolen kanske ändå dolt tillämpar
sin egen rätt. Parterna tvingas ofta använda dubbla ombud. Allt detta kan enligt
referenten avskräcka företag från att marknadsföra sig och idka handel internatio-
nellt. Referenten tillade att olika tvingande civilrättsliga bestämmelser kan för-
hindra företag från att tillämpa samma standardvillkor och marknadsföring i alla
de länder där företaget idkar handel. Nämnda omständigheter försämrar den
gemensamma marknadens effektivitet genom att konkurrensen minskar.

Enligt referenten kan problemen för den gränsöverskridande handeln inte
enkelt lösas genom nya EG-direktiv, eftersom direktiven brukar vara snävt ämnes-
centrerade, implementeras olika och ofta medför systematiska störningar i den
nationella rättsordningen. Detta betyder att tröskeln för att införa en gemensam
europeisk civilrätt för den gränsöverskridande handeln är tämligen låg.

En gemensam civilrätt behöver emellertid inte begränsas till den gränsöver-
skridande handeln utan kan också göras tillämplig på nationella affarer. I så fall
skulle juristerna och affärsmännen slippa behärska två olika system. De skulle
även undvika problem med att bestämma om en viss affär skall anses vara
nationell eller gränsöverskridande. Referenten framförde även andra argument
för att införa en gemensam civilrätt också för nationella affärer, som t.ex. att en
sådan nyordning skulle kunna ge ett incitament till nationella reformer som i vissa
fall behövs men annars inte kommer att bli av.

Invändningarna mot en gemensam europeisk civilrätt ter sig, enligt referenten,
emellertid starkare om den gemensamma rättsordningen skall avse även nationel-
la affärer. I sådant fall skulle för det första den ekonomiska analysen belastas med
fler kostnadsposter. Även om ett internationellt system såsom PECL skulle ha
övervägande fördelar vid gränsöverskridande handel, måste man i fråga om
nationella affater beakta att allmänt hållna internationella regler som PECL
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behöver fyllas ut på en mängd punkter innan rättsordningen når den klarhet som
finns i de nationella systemen med deras omfattande rättspraxis och doktrin.
Härigenom kommer de nationella affärerna att under lång tid framöver belastas
med transaktionskostnader som nu saknas.

Referenten fortsatte med att behandla en fråga som hittills är praktiskt taget
odiskuterad, nämligen vem som skall svara för prejudikatbildningen. En möj-
lighet är att det införs ett gemensamt europeiskt rättsväsen med europeiska
överinstanser, vilket kan betyda sammanlagt fyra till fem instanser och en stor
påfrestning på den högsta instansen som snabbt skall fylla ut hela den nya
europeiska civilrätten. Risken är uppenbar att det antingen blir en motstridig
prejudikatbildning, om flera parallella högsta instanser eller avdelningar inom
denna sätts upp, eller att det blir en besvärande köbildning till den högsta
instansens enda kammare. En annan möjlighet är att nöja sig med en nationell
rättsbildning, där de nationella domstolarna dock åläggs att ta hänsyn till
prejudikatbildningen i övriga Europa. I det senare fallet blir förmodligen enhet-
ligheten lidande, eftersom det är risk att de enskilda staterna vid tolkningen av de
nya tämligen abstrakta principerna faller tillbaka på sitt eget system. Det är även
klart att länderna med stor befolkning, omfattande affärsliv, tidiga tvister, stora
akademiska resurser och med domar och litteratur skrivna på språk som alla kan
läsa kommer att leda en sådan utveckling. Nordiska domar kommer överhuvud-
taget inte att studeras av andra, såvida inte en effektiv översättningsapparat kan
ordnas.

Referenten förutsåg en regional marginalisering på grund av en gemensam
europeisk civillag oavsett hur rättsbildningen sker. Redan när beslut eventuellt
fattas om införandet av en gemensam europeisk civillag, är det uppenbart att de
folkrika länderna som Tyskland, Frankrike och England får störst inflytande
oavsett sakskäl.

Referenten berörde även de demokratiska problem som sammanhänger med
att en gemensam europeisk civilrätt inte kan förankras på det sätt som sker vid
nationell lagstiftning. Det kommer att finnas en oerhörd mängd invändningar mot
principer och detaljer, vilka måste ignoreras om en gemensam europeisk civilrätt
överhuvudtaget skall kunna genomföras. Detta kan leda till frustration, på samma
sätt som rättstillämpningen i den mån denna kommer att ske centralt. Den som
förlorar en tvist är nästan alltid missnöjd. Det är lättare att hantera missnöjet om
den ansvarige finns i det egna landet och den missnöjde har praktisk möjlighet att
argumentera för en förändring.

En annan invändning som referenten framförde mot en europeisk gemensam
civillag var att en sådan civillag kan verka konserverande. Det kommer att bli
svårt att genomföra nya idéer om hela Europa skall övertygas på en gång. För
närvarande kan vissa länder gå före med lagar som sedan kan övertyga några
andra länder och till sist sprida sig över hela Europa.

Referenten avslutade med att diskutera hur man bör förhålla sig till den
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pågående utvecklingen. Först konstaterade han att det är utomordentligt värde-
fullt att arbetet på olika modellagar har inletts. Modellagarna leder till en gemen-
sam terminologi, ökar intresset för komparativa synpunkter i utbildning och
forskning samt ger inspiration för de nationella lagstiftarna och domstolarna.
Modellagarna kan också användas som utfyllande rätt av avtalsparter och t.o.m.
av domstolar eller skiljenämnder i internationella tvister, när det är svårt att
fastställa vad den tillämpliga lagen egentligen innehåller. Referenten påpekade
åter att tröskeln för att genomföra en gemensam rättsordning för den gränsöver-
skridande handeln är relativt låg, eftersom det nuvarande systemet inte kan anses
vara tillfredsställande, medan det är mer tveksamt om fördelarna med en gemen-
sam civilrätt väger över även för nationella affärer. Emellertid är det enligt
referenten viktigt att de nordiska länderna medverkar i arbetet på en gemensam
europeisk civilrätt, eftersom en gemensam europeisk civilrätt kan komma att bli
genomförd oberoende av de nordiska ländernas vilja, varefter de nordiska länder-
na - som i fråga om euron - har att ansluta sig i efterhand. I så fall är det önskvärt
att den europeiska civilrätten har påverkats så mycket som möjligt av nordiska,
pragmatiska synpunkter. Referenten påpekade slutligen vikten av att de nordiska
justitiedepartementen börjar följa arbetet på en gemensam europeisk civillag och
samordnar sina synpunkter härvidlag för att ha en god beredskap, när något
ordförandeland plötsligt vill sätta en gemensam europeisk civilrätt högst på den
europeiska dagordningen.

Korreferent, professor, dr.jur. Ole Lando, Danmark:

Forskellene på kontraktsrettens område i Europa er en handelshindring. De får
også mange til at holde sig borte fra de fremmede markeder i Europa. Det kan
ganske vist ikke siges, hvor mange små og middelstore produktionsvirksomheder,
som er blevet hjemme og ikke har søgt at eksportere i EU på grund af den
usikkerhed, som retsforskellene giver. En rundspørge, som nogle studerende på
Handelshøjskolen i København foretog for godt 10 år siden blandt et antal danske
små og middelstore produktionsvirksomheder viste, at mange af dem ikke turde
vove sig uden for landet, og at det havde flere årsager. En var frygten for at
komme til at handle med upålidelige udlændinge forbundet med uvisheden om,
hvordan man skulle bære sig ad med at få sine penge hjem, hvis de ikke betalte.
Retsforskellene spillede også en rolle, men mange havde ikke gjort sig forestil-
linger om hvad de egentlig betød. Nogle af de adspurgte nævnede med frygt i
stemmen romerretten og den katolske kirke. Retsforskellene er med til at skabe
den psykologiske barriere, som fremmedfrygten og fremmedhadet avler.

For dem der alligevel vover sig ud, er retsforskellene som nævnt ofte et
problem. Det ses deraf, at mange virksomheder, som udbyder varer og tjenestey-
delser i EU har klausuler i deres standardvilkår, hvorefter loven i deres land
skal gælde for aftalen. I de internationale advokatfirmaer er der mange, som
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retsforskellene generer. Når de skal oprette større aftaler for parter i forskellige
EU lande oplever de tit, at ingen af parterne ønsker, at den anden parts lov skal
gæld. Nogle vælger da at underkaste aftalen de fælles retsprincipper der gælder i
de berørte lande. Det gjorde man, da man i England og Frankrig indgik en aftale
om kanaltunnelen fra Dover til Calais. Andre vedtager at "alment anerkendte
retsprincipper" eller lex mercatoria skal gælde for aftalen. Det kombineres da
med en aftale om voldgift. Det har visse fordele, men lex mercatoria er stadig en
ubestemt størrelse, og var det endnu mere, før PECL og Unidroit Principles
kom til.

Det er Unionens formål at fjerne handelshindringerne i Europa både af
økonomiske og politiske grunde. De bestående retsforskelle bør derfor ryddes af
vejen.

Den europæiske identitet

Diskussionen om den europæiske identitet, noget som civilloven hævdes at kunne
styrke, lider af den skavank, at man ikke rigtig ved, hvad man forstår ved identitet.
Identitet betyder sprogligt fuldstændig overensstemmelse, lighed i alle henseen-
der. Talen om en europæisk identitet leder tanken hen på en ide om at vi i Europa
skulle tilstræbe at blive så ensartede som muligt, og det bliver vi forhåbentlig
aldrig. Den europæiske kultur er værdifuld på grund af de europæiske folks
forskelligartethed. Vi ønsker heller ikke, at borgerne i Unionen skal blive til et
folk som står sammen over for omverdenen med alt hvad det sædvanligvis
indebærer af selvfølelse og afstandtagen fra andre.

EU er et produkt af praktiske og politiske behov. Kul og Stålunionen blev
oprettet i 1951 dels for at fordele knappe ressourcer, dels for at etablere sam-
arbejde og fred mellem tidligere krigsfj ender Dette mål er nået. EKSF er opløst og
dens opgaver overtaget af EU. Fællesmarkedet fra 1958 er, ligesom Unionen er
det i dag, oprettet for at opnå en uhindret udveksling af varer, personer,
tjenesteydelser og kapital. Ideen om Civilloven er også opstået af praktiske og
politiske behov.

Mange har hævdet at den nationale kontraktsret, som findes i den engelske
common law, i den franske Code Napoleon, den tyske BGB og i Nordisk ret, er
noget som skaber en engelsk, fransk tysk eller nordisk identitet, som man vil
bevare som et kulturgode. Mange taler om det kulturelle særpræg ved deres
retsregler, på samme måde som vi danskere med stolthed taler om H.C. Andersens
eventyr og digtet, Ølhunden glammer, der i øvrigt synges på en italiensk folke-
melodi. Det er en uhåndgribelige påstand. Les coutumes de Paris gjaldt i mange
hundrede år i Paris, Den almindelige Landret i Preussen i mere end 100 år. De
blev afløst af BGB og Code Civil, og hvem i Paris og Preussen begræder dem i
dag? Kontraktsret er ikke folklore.

Korreferenten tillade ytterligare att det visserligen är dyrt att bekosta införan-



42 Sektionsmöte

det av en gemensam europeisk civillag. Det kan man inte bortse från, men det
kostade ju också att infora Code Civil i Frankrike och BGB i Tyskland. Korrefe-
renten ansåg ändå att den ekonomiska kostnads- och vinstanalysen på lång sikt
talar för en gemensam europeisk civillag. Därefter fortsatte han:

Her bør man også fremhæve det fællesskab, som en Europæisk civillov kan
give de europæiske jurister. I dag er kontraktsretten en national disciplin. Hvert
universitet med dets lærere og lærebøger dyrker den nationale ret. Mine ligesinde-
de kolleger i EU landene klager alle over, hvor få jurister og universitetsfolk, der
skuer ud over landets havelåge, og hvor lidt undervisningen er indrettet på det
kommende Europa. De synes at de fleste af deres kolleger blandt Europas
juridiske professorer lider af juridisk anæmi.

Men man ser dog begyndelsen på noget nyt. Der er i det sidste tiår dukket en
række tidsskrifter frem, som er viet den europæiske privatret. Universitetsfolk,
administratorer, dommere og advokater mødes i EU regi og diskuterer civil-
retlige emner, ligesom de i længere tid har diskuteret EU rettens andre discipliner.
Det britiske House og Lords dommere har søgt inspiration i kontinental retsprak-
sis og litteratur og den hollandske højesteret, Hoge Raads generaladvokater og
dommere citerer også domme og litteratur fra andre europæiske lande. Der er
udgivet en fremstilling af den Europæiske kontraktsret på tysk og engelsk1 og to
europæiske casebooks på engelsk, en om erstatningsretten og en om kontraktsret-
ten2. Disse domssamlinger bringer afgørelser fra flere af EU-landene. Den
sidstnævnte følger samme systematik som PECL. Alt dette vil vokse i omfang,
uanset om vi får en europæisk civillov, men det vil vokse meget stærkere og
hurtigere, hvis vi får en. Ligesom der i hele USA er en stand af jurister, der har et
forum for deres fælles problemer, således vil der også opstå et regime af
europæiske jurister.

Her må også nævnes, at den tendens, man allerede nu ser i universitetsuddan-
nelserne i Europa, vil forsætte. Den findes i alle fagene. Studenter rejser ud og
studerer ved fremmede universiteter, hvor man arrangerer kurser på et af de store
sprog fælles for hjemlige og fremmede studenter. Nogle jurister gør som min
græske kollega Kerameus' to børn, der begge vil være advokater. Datteren
studerer i Tyskland og sønnen i Frankrig. Efter endt eksamen og nogle
tillægsprøver vil de kunne nedsætte sig i Grækenland og andetsteds i Europa. Med
en fælles civillov i ryggen vil flere europæiske studenter gøre som Nicki og
hendes bror.

1 Hein Kötz, Europäisches Vertragsrecht Bd. 1, Tübingen 1996, engelsk udgave, European Contract
Law, Vol. 1, Oxford 1997.

2 I serien lus Commune, Casebooks on the Common Law of Europe er udkommet: Cases, Materials
and Texts on National, Supranational and International Tort Law, General editor W van Gerven
Oxford 2000, Cases, Materials and Texts on Contract Law, General editors Hugh Beale, Arthur
Hartkamp, Hein Kötz and Denis Tallon, Oxford 2002.
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Civilloven vil endvidere udvikle den fælles juridiske terminologi, som er
nødvendig for et meningsudbytte. De der mener at PECL aldrig bør blive lov, men
bør forblive en ikke bindende soft law vil bruge dens terminologi som grundlag
for et europæisk meningsudbytte, som de finder nyttigt og nødvendigt. Men i så
fald bliver det kun en lille gruppe akademikere, som bruger den. Dens sprog vil
ikke nå ud i vide kredse.

Engelsk vil antagelig blive det fælles sprog. Det har givet visse vanskeligheder,
fordi den engelske common law's sprog er meget forskelligt fra det kontinentale.
Der er dog i dag en international juridisk terminologi på engelsk. Og den har
briterne været med til at skabe, da de deltog i arbejdet på CISG, PECL og
Unidroit's Principper.

Jeg vil påstå at det, man vinder ved en fælles Civillov, er et kulturgode af
betydelig større værdi end man opnår ved at bevare de nationale love. Men jeg ved
ikke, om det vi opnår, har noget at gøre med en europæisk identitet.

Referenten talade om de stora ländernas övertag och dominans över de små
länderna. Korreferenten menade för sin del att i de förhandlingar han deltagit i
och i de som han sett, har man tagit lika mycket hänsyn till små länder som till
stora. Argumentens styrka väger ofta tyngre än landets storlek. De principer som
nu finns (PECL) liknar mycket den skandinaviska kontraktsrätten och den skandi-
naviska lagen, faktiskt mycket mera än de andra rättssystemen. Det har visat sig
att den internationella köplagen CISG, PECL och Unidroit's principer tillsam-
mans utgör ett slags gemensam kärna av europeiska principer som i väsentlig
grad har påverkats av nordisk rätt.

Forstening og udvikling

Jeg er enig med referenten og Thomas Wilhelmsson i, at en kodificering kan lede
til en forstening. Det er en fare, men den kan også overdrives og overvindes.

Det er ingen grund til at tro, at en Europæisk Civillov vil blive forældet hurtigt.
Det sker ikke med den slags love. Det er ikke blot træg konservatisme at den
danske købelov, som snart er 100 år, stadig gælder. Den er forældet på flere
punkter, men ikke på de væsentligste. Men hvad vigtigere er, de grundlæggende
og fælles ideer i CISG, PECL og Unidroit's Principper er gamle og velprøvede,
selv om de ikke alle sammen findes i alle EU landene. Dette gælder for eks
kontraktsfriheden som et grundlæggende princip, formløsheden, som vi finder
den i Danske og Norske love 5.5.1, princippet om redelig handlemåde ("good
faith and fair dealing"), den tysk-nordiske fuldmagtslære, reglen om at der kræves
en væsentlig misligholdelse fra den anden parts side for at kunne hæve en
kontrakt, som vi kender i nordisk ret, og kravet om adækvans som betingelse for
skadeserstatning, sådan som det er udviklet i engelsk ret og nu findes i CISG. De
regler, som findes i PECL, er klare og forståelige, og de er fri for de fortidslev-
ninger, som man finder i mange europæiske landes kontraktsret. Der er antagelig
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meget lidt i nordisk ret, der skal ændres, hvis vi vil følge PECL. Kun ret få
justeringer og præciseringer vil være påkrævet.3

Som referenten påpeger, overlader PECL meget til retsanvendelsen og dermed
til udviklingen. PECL er som den franske Code civil var, 'féconde en conse-
quences', frugtbar med sine mange muligheder. Retspraksis, som jeg straks skal
komme tilbage til, vil til en vis grad kunne følge med tiden. Det har man oplevet
med den næsten 200 år gamle franske Code Civil og den over 100 år gamle BGB.

Men det er selvfølgelig ikke tilstrækkeligt. Til at holde et vågent øje med
civilloven bør der oprettes et stående udvalg af jurister og andre sagkyndige under
Det europæiske Parlament, et udvalg der skal have til opgave at fremsætte forslag
til ændringer, som EP skal kunne beslutte med virkning for alle de lande, der har
indført civilloven.

Skal civilloven kun gælde for den grænseoverskridende handel?

I den fælles udtalelse, som Commission on European Contract Law og the Study
Group on a European Civil Code har sendt til EU kommissionen som svar på
dennes Meddelelse af juli 2001, forslås civilloven gennemført gradvist i fem
etaper.

I det første stadium skal EU på forskellig måde anbefale, at loven, som endnu
betragtes som soft law, en europæisk "Restatement", tages i betragtning. Den skal
bl.a. bruges af de nationale domstole, der er i tvivl om gældende ret, og af EU i
dens lovgivning. I det andet stadium gives der borgerne i EF og EF's institutioner
adgang til a vælge denne Restatements regler som gældende lov for deres aftaler
både i intra-kommunitære og i interne kontraktforhold. I øvrigt gælder national
ret fortsat. I det tredje stadium skal Civilloven gælde i intra-kommunitære

3 Der kan bl.a. blive tale om mindre justeringer (kursiveret) og om præciseringer af regler, som ikke
er formuleret i nordisk lovgivning
Art 1: 201 Good faith and fair dealing
Art 2: 105 Merger Clauses
Art 2: 106 Written Modification Only
Art 2: 108 Modified Acceptance
Art 2: 109 Conflicting General Conditions
Art 2: 301 Negotiations Contrary to Good Faith
Art 6:10 Statements Giving Rise to Contractual Obligations
Art 6: 102 Implied Terms
Art 6: 109 Contract for an Indefinite Period
Art 6: 111 Change of Circumstances
Art 7: 102 Time of Performance
Art 7: 109 Appropriation of Performances
Art 8:105 Assurance of Performance
Art 8:lo6 Notice giving an Additional Period of Performance
Art 9:101 og 9:102 Right to Performance
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forhold, medmindre parterne vedtager andet, og Civilloven vil for så vidt gøre
reglerne i Lovvalgskonventionen af 1980 overflødige. Civilloven skal ikke gælde i
de interne forhold, medmindre parterne vedtager den. I det fjerde skal loven gælde
for intra-kommunitære forhold, og parterne kan ikke længere vedtage andet. Den
skal fortsat ikke gælde i de interne forhold. I internationale forhold skal den ikke
gælde, hvor Lovvalgskonventionen vil føre til, at loven i en ikke medlemsstat er
anvendelig. I det femte stadium skal loven være bindende for parterne både i
interne og intra-kommunitære forhold og i internationale forhold, dersom retten i
EU ville være gældende.

Professor, jur.dr Thomas Wilhelms son, Finland:

Wilhelmsson påpekade bl.a. att de arbeten som för närvarande pågår kring kodi-
fieringen av den europeiska privaträtten i hög grad är akademiska projekt som
avspeglar den gamla kontinentala synen på rätten som ett vetenskapligt system.
Den nordiska rättssynen är däremot mycket mera präglad av en "legal enginee-
ring"-syn, dvs. en syn på rätten som ett instrument för reglering av samhället,
vilken hotas att kvävas om vi far en omfattande, väl genomarbetad, vetenskaplig
europeisk civilkod. Till skillnad från korreferenten ansåg Wilhelmsson, att en
sådan civilkod oundvikligen skulle bli väldigt statisk, med beaktande av EG-
lagstiftningsmaskineriets komplicerade uppbyggnad, t.o.m. ännu mer statisk än
de nationella kontinentala koderna. Då tanken på stora enhetliga civilrättskodifie-
ringar avspeglar 1800-talets samhälle, föreligger också en risk att en kodifiering
skulle bli mycket konservativ till sitt innehåll. Det har inte förts någon djupgående
diskussion om vilka värden en civilkod skall basera sig på.

Wilhelmsson betonade att kritiken mot tanken på en europeisk civilkod inte
behöver innebära något försvar av en trångt nationell syn på rätten. Han ville
tvärtom tala för en fri rörlighet av rättsliga idéer och doktriner över de europeiska
gränserna. Europas styrka och dess identitet ligger ju just i mångfalden, i att man
fortgående kan lära sig av varandra. En civilkod skulle förhindra eller försvåra en
sådan experimentell utveckling av rätten. Däremot är det arbete som utförts och
utförs i Lando-kommissionen, i vars arbete Wilhelmsson deltagit, och i von Bar-
gruppen värdefullt genom att det skapar ett gemensamt språk som gör det lättare
att ta emot erfarenheter från andra länder.

Professor, dr.jur. Viggo Hagstrøm, Norge:

Eftersom Norge bare er passivt medlem av EG, og ettersom det ikke er mange i
Norge som til nå har interessert seg for europeisk kontraktsrett, må de følgende
betraktninger på mange mater oppfattes som en "outsider view".

Spørsmålet om Nordens stilling til de utviklingstendenser en nå ser i Europa, i
referentens diskusjonspunkter betegnet som "smygande harmonisering", bør
drøftes løsrevet fra det grunnleggende spørsmål om en European Civil Code.
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Dette kan i og for seg oppfattes som det kortsiktige og det langsiktige perspektiv,
men er etter min mening forhold som er helt uavhengig av hverandre. Det skal jeg
komme tilbake til.

Aller først noen kortfattede synspunkter på en European Civil Code: Hvorvidt
en slik European Civil Code vil bli en realitet - enten man liker det eller ei -
henger nøye sammen med integrasjonsprosessen i EU og ekspansjonen østover og
sydover med innlemming av nye medlemsstater. Begge disse forhold kan uav-
hengig av hverandre fremskynde en utvikling mot en kodifikasjon.

Men ønsket om å få en lovbok som gir uttrykk for Unionens felles verdigrunn-
lag kan også bli en konsekvens av EUs ekspansjon østover og sydover, helt
uavhengig av hvorvidt integrasjonen går dypere enn i dag. Det kan i hvert fall
pekes på to drivkrefter: de tidigere øststatene kan komme til å oppleve en situ-
asjon som den tredje verden gjorde før CISG ble en realitet, der transaksjoner over
landegrensene på grunn av styrkeforholdet utelukkende baseres på de gamle EU-
landenes nasjonale lovgivning. Dette kan tvinge frem et krav om en felles sivillov-
bok. Dersom integrasjonen i EU blir dyp nok, vil et naturlig motstykke være en
sivillovbok. Dersom ekspansjonen går ytterligere sydover og østover, slik at
eksempelvis Tyrkia kommer med, kan også en slik utvikling fremskynde en
kodifikasjon. I et etnisk og kulturelt så mangeartet EU som dette vil innebære, vil
det kunne bli maktpåliggende å uttrykke det felles verdigrunnlaget for Unionen.

En European Civil Code synes i dag å ligge nokså langt frem i tid og avhenger
av en rekke usikkerhetsfaktorer. Som referenten er jeg enig i at det er vanskelig å
se at det kan være ønskelig og mulig å gi en slik sivillovbok anvendelse på annet
enn grenseoverskridende kontrakten De enkelte lands kontraktsrett representerer
så dype nasjonale tradisjoner, så mye tankekraft gjennom århundreders jurist-
virksomhet og en slik grad av forutberegnelighet at det i dagens situasjon neppe
oppnås en gevinst ved at disse gamle tradisjonsrike rettssystemene erstattes med
et større europeisk kompromiss. Men vi må vel alle også erkjenne at EU er drevet
fremover av en sterk indre dynamikk, og at det for ikke mer enn 15 år siden sto
som det rene eventyr at man skulle få en felles valuta.

Så over til våre mer hjemlige forhold. Spørsmålet om Nordens holdning til de
prosesser som foregår, det referenten har betegnet "smygande harmonisering",
kann drøftes helt uavhengig av hva man måtte mene om en European Civil Code.

Innledningsvis skal det gis et kort overblikk over utviklingen i Norge: Da den
nye nordiske kjøpsloven ble vedtatt i Norge i 1988, valgte man ikke bare å legge
reglene for nasjonale kjøp tett opp til CISG, men også å inkorporere konvensjo-
nen ved transformasjon. Seiv om det kan reises en rekke innvendinger mot at
nordmennene gav en lov der CISG dermed er blitt omsystematisert og fortolket,
har transformasjonen allikevel den positive effekt at det ikke er gjørlig systema-
tisk å legge til grunn at den ene og samme lovtekst skal ha en betydning i
nasjonale kjøp og en annen betydning i internasjonale kjøp. Sagt på en annen
måte vil internasjonale faktorer med tilknytning til CISG derfor ha direkte
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betydning også for fortolkningen av reglene for nasjonale kjøp. Og nordmennene
har gått videre: fra 1988 er det kommet en rad nye formuerettslige lover i Norge
på viktige og forskjelligartede områder. Og nærmest uten unntak har de begreper
og de regler som man kjenner fra kjøpsloven av 1988, blitt videreført til denne nye
kontraktsrettslige lovgivningen. Et regelverk som PECL føles dermed ikke frem-
med med norske øyne; tvert imot er dette utmerkede arbeid mye en generalisering
av regler vi allerede har inkorporert i fragmentarisk form.

I det utredningsarbeid som nå uoffisielt foregår innenfor Study Group on a
European Civil Code, eller von Bar-kommisjonen, har man tatt utgangspunkt i
PECL. Det gir løfter om at resultatene av reguleringen på de ulike kontraktsområ-
der ikke vil bli fremmede fugler sett med nordiske øyne.

Etter min mening gjør de nordiske land klokt i å ta aktivt del i den prosess som
nå pågår, helt uavhengig av om man tror dette vil ende i en europeisk sivillovbok
eller ei. Det nordiske lovsamarbeidet på formuerettens område frembrakte en
rekke fortrinnlige lover. Det er sørgelig å si det på et nordisk juristmøte, men
inntrykket er vel dessverre at det nordiske lovsamarbeidet snart bare er historie.
De land som har valgt å gå inn i EU, må prioritere sine ressurser mot EU, og
Norden kommer naturlig nok i annen rekke. Videre er det mitt inntrykk at det i de
enkelte nordiske land ikke lenger er så mye ressurser til å gjennomføre lovarbeid
som bygger på omfattende komparative undersøkelser. Og lovarbeid på formue-
rettens område har kanskje ikke heller den samme tiltrekningskraft som tidigere.
Mens formueretten før meget ble oppfattet som en "lawyers law" som politikerne
la seg lite opp i, kan en lovkomité i dag lett risikere at ren politisk opportunisme
fører til havari for et arbeid som har pågått i mange år. I dette perspektiv synes jeg
at arbeidet i Study Group on a European Civil Code må være et godt alternativ for
det nordiske lovsamarbeid vi er i ferd med å miste. Arbeidet under professor von
Bars ledelse kjennetegnes at det gjøres grundige og omfattende komparative
undersøkelser der det kommer innspill fra en rekke rettskulturer. Ut fra prag-
matiske og ikke doktrinære overveielser velges så de løsninger som har de beste
grunner for seg. Den første publikasjon fra gruppen vil formodentlig være en
studie om "Personal Securities", herunder kausjoner. I forhold til de ulovfestede
prinsipper som fortsatt gjelder mange steder i Norden på kausjonsrettens område,
må dette arbeidet karakteriseres som et betydelig fremskritt. Det er en byggesten
som meget lett kan tilpasses nasjonal lovgivning på feltet. Det er således min
oppfatning at det arbeid som pågår, kan de nordiske land dra fordel av i sin
lovgivning, helt uavhengig av om vi måtte ønske eller tro at det en dag kommer en
europeisk sivil lovbok.

Dette bringer meg over i referentens siste diskusjonspunkt, hvorvidt det er
behov for en mer samordnt nordisk opptreden på disse områder. Mitt svar må
entydig være ja. I dag har Sverige og Finnland en god, men ikke stor represen-
tasjon i von Bar-kommisjonen, Danmark ruver med PECLs far, Ole Lando, og
Norge har en observatørstatus ved undertegnede. Etter min mening må dette være
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et siktemål å prøve å aktivisere et større antall personer i Norden til å delta. Dette
kan gjøres eksempelvis ved at man tar ansvar for utredning av nye prosjekt, som
gruppen hittil ikke har fatt satt i gang. Men det er også viktig at Norden har en mer
samordnt opptreden. Ikke først og fremst for å fremme særnordiske synspunkter,
men for å sikre at arbeidet blir preget av en pragmatisk og rasjonell holdning og
ikke av mer spekulative og doktrinære synspunkter. Skal dette skje, må det være
vilje i de nordiske land til en innsats. Jeg tror vi har meget å hente; Europa har gitt
og vil gi oss betydelig inspirasjon til utviklingen av vår egen rettskultur.

Lagråd Lars Hjortnæs, Danmark:

Hjortnæs presenterade de fyra möjliga modeller som enligt EU-kommissionen
kan användas för att framskrida i en harmonisering på privaträttens område. Den
första modellen går ut på att inte vidta några som helst åtgärder, utan att låta
marknaden själv utveckla lösningarna efter det praktiska behovet. Den andra
modellen går främst ut på att arbeta vidare med en forskningsmässig insats för att
finna kärnan i de europeiska rättsordningarna. Den tredje modellen innebär en
bearbetning av frågor rörande en sameuropeisk rätt in casu. En sådan modell
förespråkar en fortsatt sektorvis harmonisering av sådana områden där ett konkret
behov kan påvisas, men med större fokus på sammanhangen i regelverket. Den
fjärde modellen är den mest omfattande modellen som går ut på en harmonisering
med hjälp av en gemensam europeisk civillag. Enligt Hjortnæs uppfattning kom-
mer den fjärde modellen antagligen att bli överskuggad av den tredje modellen,
som framhäver koherenssynpunkter i förbindelse med en allmäneuropeisk rätt
som hittills bara utvecklats på områden där det finns ett verkligt behov av
gemensamma regler.

Departementsråd Thomas Utterström, Sverige:

Låt mig först fa nämna några nyckelord för mitt korta inlägg: problem och behov,
enhetlighet och kvalitet samt ett globalt perspektiv.

Problem och behov

En central fråga, vid det pågående arbetet för en eventuell harmonisering av
civilrätten inom den Europeiska unionen, är naturligtvis om den nuvarande regel-
splittringen eller avsaknaden av regler medför allvarliga problem för den inre
marknadens funktion. Om det visar sig att det förhåller sig på det sättet, kan en
allmän harmonisering av civilrätten bli aktuell. Men jag ställer mig mycket
tveksam till om behovet av en allmän harmonisering är så klart och tydligt att det
i dag finns anledning att sätta igång ett så omfattande projekt i EG-kommissio-
nens regi. Jag vill i detta sammanhang erinra om subsidiaritets- och proportionali-
tetsprinciperna. Det finns alltså i princip inte anledning att utarbeta andra regler
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på gemenskapsnivå än de som behövs för att främja den gemensamma markna-
dens funktion. I övrigt bör det också i framtiden finnas utrymme för nationella
lösningar. Den gemensamma regleringen skall heller inte vara mera ingripande än
vad som behövs för att man skall nå det syftet.

Harmonisering bör alltså ske på de områden där det finns ett klart behov av
likartade regler. Det är också så som EU hittills arbetat. Det ankommer på dem
som vill få till stånd en omfattande, generell harmonisering att peka ut problemen
och tydliggöra behovet av en sådan. Men jag medger att det vid en sektorvis
reglering finns en risk att lagstiftningen blir alltför fragmentarisk.

Enhetlighet och kvalitet

En harmoniserad civilrätt måste fästa stor vikt vid sådana viktiga aspekter som
enhetlighet, förutsägbarhet och allmänhetens förtroende för lag och rätt. De
juridiska texterna måste vara välstrukturerade och begripliga. Tyvärr har det
hittillsvarande arbetet inte i tillräcklig grad präglats av sådana hänsyn. Jag vågar
påstå att EU-lagstiftningen i vissa fall inte har den höga kvalitet som är önskvärd
och som vi är vana vid i Norden. Jag skulle därför som en första åtgärd vilja se att
det görs en översyn av det befintliga regelverket så att man far till stånd en bättre
kongruens mellan olika rättsakter. Identiska problem eller frågor vid olika
kontraktstyper bör i princip få samma rättsliga lösningar. Men här brister det ofta.

Den fortsatta harmoniseringen, som alltså liksom tidigare bör ske på områden
där det finns ett klart behov av gemensamma regler, måste ha sin grund i en
helhetssyn. Arbetet skulle underlättas av om det fanns någon form av gemensam-
ma avtalsrättsliga principer som kunde utgöra en utgångspunkt för vilken väg som
bör väljas. Ett arbete på vetenskaplig basis med att utforma sådana principer bör
därför enligt min mening stödjas.

Sammanfattningsvis anser jag alltså att frågan om en allmän harmonisering av
civilrätten är för tidigt väckt. Harmonisering bör bara ske på områden där det
finns ett klart och tydligt behov av detta. Jag vill till sist än en gång framhålla
vikten av kvalitet i civilrättslagstiftningen.

Ett globalt perspektiv

Innan jag slutar skulle jag också vilja ställa följande retoriska fråga: Är på sikt en
harmonisering av den europeiska kontraktsrätten verkligen det mest ändamålsen-
liga sättet att främja fri rörlighet och samhandeln mellan olika länder? Behovet av
fri rörlighet och förekomsten av handel över gränserna är ju ingalunda begränsade
till Europa. I våra länder är handeln med stater som bl.a. USA, Kanada och Japan
omfattande. Det illustrerar behovet av en vidare, mera världsomspännande har-
monisering av regler som kan utgöra ett hinder för den ekonomiska samfärdseln.
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Detta kommer ju också till uttryck i den verksamhet på kontraktsrättens område
som utförs inom organ som UNIDROIT och UNCITRAL. Också det arbete mot
handelshinder som utförs inom bl.a. OECD - visserligen med delvis annan
inriktning - kan nämnas i sammanhanget. Även vid ett sådant vidare grepp bör ett
arbete på vetenskaplig basis vara värdefullt.

Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, Danmark:

Bryde Andersen pegede på, at der i en række af de EU-direktiver, der allerede er
gennemført på privatrettens område (hovedsagelig inden for forbruger- og
ansættelsesretten), allerede er taget præsumptivt stilling til en række spørgsmål,
som kunne tænkes harmoniseret i en europæiske civillovbog. Blandt andet har
man i talrige direktiver fastlagt definitioner af forbrugerbegrebet, ligesom der er
givet regler om formkrav og om pligt til at betale godtgørelse ved tilsidesættelse af
forskellige typer af kontraktforpligtelser. Reglerne er som regel gjort præceptive.

Det ville være hensigtsmæssigt, om man søgte at koordinere disse forskelligar-
tede regler, og hvis dette kunne ske inden for rammerne af en slags europæisk
civillov, kunne dette være et nyttigt projekt. En sådan civillov skulle imidlertid
kun gælde inden for de allerede regulerede områder, og i praksis ville dette
indebære, at civillovbogen alene ville dække de områder, der allerede er gjort
præceptive.

Derimod fandt Bryde Andersen, at en civillovregulering inden for de retsområ-
der, der i dag går under betegnelsen "business-to-business transactions" ville
være forbundet med så store problemer, at et sådant projekt på forhånd må
opgives. Problemerne gør sig dels gældende i forberedelsesarbejdet, hvor der er
tale om at skulle harmonisere og koordinere vidt forskellige retsområder. Dels vil
der være problemer i den praktiske anvendelse af en sådan lovgivning, hvor der i
en lang række tilfælde ville skulle ske præjudiciel forelæggelse for EF-domsto-
len.

Advokat Tore Wiwen-Nilsson, Sverige:

Wiwen-Nilsson resonerade om hur företagen eventuellt skulle förhålla sig till en
gemensam europeisk civillag. Skillnaderna i kontraktsrätten utgör enligt Wiwen-
Nilsson inte generellt sett ett stort problem för företagen. Det som i allmänhet
bekymrar företagen mest, när det gäller skillnader i nationell lagstiftning, är
risken för excessiva skadeståndskrav och övriga regler som på ett öppet sätt
exponerar företagen för ansvar. Typiskt sett upplever man ändå inte ansvarsfrågor-
na som stora problem när det gäller kontraktsrätten i Europa (i motsats till t.ex.
USA). Wiwen-Nilsson ansåg också att betydelsen av den nordiska rätten kanske
överbetonats något i debatten. Generellt sett är det, enligt Wiwen-Nilsson, inget
självändamål att driva nordiska synpunkter vid utformningen av reglerna. Vad
gäller genomförandet av en gemensam europeisk civillag påpekade Wiwen-
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Nilsson att man t.ex. i USA använt sig av en metod enligt vilken varje delstat
frivilligt kunnat anta gemensamma regelkomplex, s.k. Uniform Acts, för olika
rättsområden. En sådan modell skulle kanske lättare leda till acceptans även i
Europa.

Presidenten i Högsta domstolen Leif Sevón, Finland:

Min första kommentar är lagteknisk. Referenten har talat om en civillag, korrefe-
renten om europeisk kontraktsrätt och Wilhelmsson har hänvisat till BGB. Alla tre
sätt att beskriva upplägget är förföriska men leder tankarna i olika riktning. Om
man föreställer sig en produkt motsvarande BGB får man säkert ett instrument
som det blir svårt att ändra och som lätt kan leda till forstening. Risken är mindre
om man endast håller sig till en europeisk kontraktsrätt.

Mitt svar på referentens första fråga är att EG bör verka för en europeisk
kontraktsrätt. Jag är inte säker på att man skall ställa frågan huruvida det finns
behov av en sådan kodifikation i den meningen att det skulle finnas sådana
problem med den nuvarande regleringen som i brådskande ordning måste läggas
till rätta. Men om man i stället frågar sig huruvida en europeisk kontraktsrätt på
sikt ger fördelar är mitt svar jakande. Den nackdel som består i transaktionskost-
nader är ett övergångsfenomen. Det är också skäl att göra en distinktion mellan en
dispositiv och en tvingande reglering.

Beträffande frågan om man skall reglera både gränsöverskridande och interna
transaktioner drar jag mig till minnes arbetet på de nordiska köplagarna under
1980-talet. Utgångspunkten för arbetet var att man i den interna regleringen
skulle lägga sig så nära konventionen om internationella köp som möjligt efter-
som det är komplicerat för företagen att arbeta med flera regleringar. I det skedet
kom vi till att konventionen inte kunde följas på alla punkter. Men läget var då ett
annat än i dag med handel över Internet. Trots det kan det kanske vara skäl att gå
fram stegvis och i första hand reglera gränsöverskridande transaktioner.

Finns det behov av ett nordiskt samarbete på området? Mitt svar är som
Hagstrøms - jakande. Men syftet med ett gemensamt agerande bör enligt min
mening inte nödvändigtvis vara att exportera nordiska lösningar. Visserligen har
vi ju de bästa lösningarna på alla problem, men det anser sig alla andra också ha. I
stället bör syftet vara att få fram så goda och pragmatiska lösningar som möjligt.

Det har också hävdats att de stora medlemsstaterna skulle diktera innehållet i
kontraktsrätten och att tolkningarna skulle påverkas kraftigt av sådan nationell
rättspraxis som är tillgänglig på de stora språken. Ingetdera argumentet förefaller
övertygande. Vad beträffar den senare aspekten går min erfarenhet från Luxem-
burgdomstolen i annan riktning. Det kan man bl.a. se i tolkningen av Brysselkon-
ventionen.
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Professor, jur.dr Lena Sisula-Tulokas, Finland:

Sisula-Tulokas underströk vikten av ett nordiskt samarbete när det gäller harmo-
nisering av den europeiska civilrätten. Vill vi påverka den harmoniseringsutveck-
ling som pågår krävs, enligt Sisula-Tulokas, kvalitativt starka insatser redan i
detta skede. För små nationer med begränsade resurser ger ett väl planerat
samarbete de bästa resultaten. Vi bör exempelvis sträva efter att på ett mer
organiserat sätt än idag informera om vår juridiska kultur, dvs. om vår lagstift-
ning, doktrin och rättspraxis, som för många är okänd och därigenom både
främmande och ointressant. Vi bör också på ett koordinerat sätt delta i olika
europeiska forskningsgruppers arbete och småningom kanske bilda våra egna
nätverksgrupper med representanter från olika juridiska branscher. För att få
inflytande över den pågående utvecklingen krävs i dag mycket mer än en
förströdd akademisk hobbyverksamhet, det krävs både målmedvetna arbets-
insatser och tillräckliga ekonomiska resurser. Vi är inne i ett nytt skede i det
nordiska samarbetet.

Korreferent, professor, dr.jur. Ole Lando, Danmark:

Korreferenten noterade med viss förvåning och glädje att många talare förhållit
sig positiva till idén om en europeisk kontraktsrätt. Det var inte många i Europa
som verkade positiva då "Commission on European Contract Law" (dvs. Lando-
kommissionen) inledde sitt arbete för 20 år sedan.

Referent, justitieråd, jur.dr Torgny Hastad, Sverige:

Referenten tillade slutligen att de övergripande problemen inte kan lösas med
direktiv, om man strävar efter ett sammanhängande system som skall vara princi-
piellt och funktionellt. Referenten instämde i att de nordiska aktörerna inte skall
se det som ett självändamål att i arbetet på en gemensam europeisk civillag söka
genomdrivande nordiska lösningar, utan tvärtom uppfatta skapandet av en ge-
mensam europeisk civilrätt som ett gyllene tillfälle att ompröva sådana nordiska
lösningar som fungerar mindre bra. Enligt referenten är det ändå viktigt att
lösningarna blir funktionella och konkreta, vilket man är van vid i Norden, medan
kontinenten i vissa fall uppvisar oerhört abstrakta konstruktioner som inte bör
överföras till den nya europeiska civillagstiftningen. Referenten ansåg inte att
Lando-kommissionens förslag avviker från den traditionella nordiska lagstift-
ningstekniken. Den enda invändningen som referenten hade mot Lando-kommis-
sionens förslag var att dessa i hög grad måste fyllas ut, vilket kommer att kosta
pengar, i synnerhet om förslagen skall ersätta även den nuvarande nationella
lagstiftningen i Norden.


