
Lemping av morarente - seksjonsmøte

Referenten, konsultativ tjänsteman, Anne Ekblom-Wörlund, Finland: Rubriken
som sådan är neutral och antyder ingen problematik. Den kan dock ge upphov till
två frågor. För det första: Kan dröjsmålsräntan jämkas? För det andra: Bör dröjs-
målsräntan kunna jämkas - eventuellt i en större omfattning än vad som idag är
fallet?

Svaret på den första frågan är ja. I alla nordiska länder har i räntelagstiftning-
en intagits stadganden som gör det möjligt att jämka den legala dröjsmålsräntan.
Lagstiftaren har alltså omfattat tanken att ett direkt tillämpande av räntelagen kan
leda till ett oacceptabelt slutresultat.

Den andra frågan har jag besvarat jakande i och med att jag i det skriftliga
referatet har framkastat tanken på en generell jämkningsklausul i räntelagen.

Det är på sin plats att genast slå fast att problemet med oskäliga dröjsmåls-
räntepåföljder förmodligen inte är identiskt i de nordiska länderna, eftersom de
befintliga jämkningsmöjligheterna är olika. Därtill har man i de olika länderna
kunnat finna andra lösningsmodeller än jämkning på problemet.

I detta tidsmässigt begränsade inledningsföredrag tänker jag diskutera frågan
om behovet av ett generellt jämkningsstadgande i räntelagen och vilka kriterier
kunde tänkas för tillämpning av stadgandet. Jag uppehåller mig endast vid oskä-
lighet för gäldenären.

Först vill jag kort återkalla i minnet rättsläget i de nordiska länderna. Det är
inte här möjligt att i detalj redogöra för de existerande jämkningsstadgandena i
de olika länderna. Som en allmän kommentar vill jag konstatera det anmärk-
ningsvärda i att lagstiftaren i de fem nordiska länderna har lyckats finna fem
olika sätt att stadga om jämkning av den legala dröjsmålsräntan.

Det gemensamma är att man i samtliga nordiska länder har möjliggjort en
jämkning av dröjsmålsräntan. Vad övrigt är, är olikheter. Den danska lagens orda-
lydelse syns ge domstolarna fria händer att jämka den legala dröjsmålsräntan -
«hvor særlig forhold begrunder det» - medan jämkningsstadgandena i de andra
länderna innehåller begränsningar av olika slag. I Norge och Finland kan jämk-
ning komma ifråga på oklarhetsgrund, dvs. i situationer då gäldenären bör anses
ha haft grundad anledning att vägra betalning av sin gäld. I båda länderna är til-
lämpningsområdet dock begränsat till konsumentförhållanden. I Sverige och
Finland kan jämkning komma ifråga på sociala grunder, vid s.k. social force
majeure. Även här innehåller räntelagen vissa begränsningar för stadgandets til-
lämpning; i Sverige finns ett krav på oskälighet, i Finland gäller det endast i kon-
sumentförhållanden. I Island slutligen innehåller räntelagen en möjlighet att
jämka dröjsmålsräntan på skadeståndsgäld.

Denna korta översikt av rättsläget belyser tillika även de situationer då dröjs-
målsräntepåföljden kan tänkas bli oskälig för gäldenären. För det första kan oskä-
ligheten vara en följd av gäldenärens ekonomiska situation - social force majeu-
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re. Det är givet att oskäligheten accentueras av en hög dröjsmålsräntefot eller av
att räntan kommer att räknas för en lång tid. Men det huvudsakliga problemet
utgörs av gäldenärens nedsatta betalningsförmåga. Jag kommer inte här att när-
mare gå in på jämkning på sociala grunder. För det andra sammanhänger oskä-
ligheten med en oklarhet i gäldenärens betalningsskyldighet. Problemet uppstår
då till följd av att en tvist för att fastställa betalningsskyldigheten kan pågå under
att antal år, innan alla rättsinstanser har klargjort rättsläget, varvid även ett min-
dre tvistebelopp kan resultera i en hög dröjsmålsränta. Oskäligheten kan upp-
komma som en följd av för hög dröjsmålsräntefot. Vidare kan dröjsmålsräntan bli
oskälig helt eller delvis oberoende av den gällande räntefoten - då står orsaken
att finna i den tid för vilken räntan skall räknas enligt räntelagen.

Detta problem kan åtminstone delvis åtgärdas med en dröjsmålsränta som är
knuten till den allmänna räntenivån, dvs. ett system med en referensränta. Helt
eliminerar detta dock inte en oskälighet. Den intressanta frågan är här: Vilken är
den marginal som skall läggas till den referensränta som baserar sig på den all-
männa räntenivån? För att belysa min tanke med ett exempel: I Finland är det til-
lag räntelagen stadgar, om sju procentenheter. Då dröjsmålsräntan knöts till den
allmänna räntenivån 1995, var referensräntan 6 %. I 1999 har den sjunkit till 4 %.
Med andra ord har förhållandet mellan det tillägg som stadgas om i räntelagen
och referensräntan förändrats rätt märkbart under några år. Är en dröjsmålsränta
på 11 % skälig? Finns det alltså ett behov av att justera tillägget i en situation då
den allmänna räntenivån och följaktligen referensräntan är låg?

Det finns en risk att borgenären blir överkompenserad för att hans fordran är
obetald. Jag avser här ett slutresultat där borgenärena får en avkastning på sin
fordran som vida överstiger avkastningen på även goda placeringsobjekt, till
exempel ränteinstrument. De funktioner som allmänt tillskrivs dröjsmålsräntan -
skadestånds- och vederlagsfunktionen - uppfylls inte då. Möjligheten till en god
avkastning kan till och med tänkas ge upphov till domstolsprocesser, om nu inte
direkt i spekulativt syfte, så i varje fall till följd av att tröskeln för process blir
lägre.

Som jag redan konstaterade, är den primära lösningen på problemet att anpas-
sa dröjsmålsräntan till den allmänna räntenivån. Så tycks för tillfället vara fallet
i de nordiska länderna. Frågan är dock om det trots detta kunde vara befogat med
en generell jämkningsregel som lösning på oskälighetsproblemet.

I vissa situationer kan det tänkas att tillämpningen av räntelagens stadgande
om den tid för vilken dröjsmålsränta skall utgå, kan leda till ett oskäligt slutre-
sultat. Det är givet att räntelagens stadgande när det gäller till exempel tidpunk-
ten för när dröjsmålsränta skall börja löpa, måste vara i viss mån schematiska för
att lagstiftningen inte skall bli alltför oöverskådlig. En generell jämkningsregel
kan vara en möjlighet att uppnå ett gott slutresultat i ett enskilt fall där en til-
lämpning av räntelagen leder till ett oskäligt slutresultat.

I det skriftliga referatet har jag med exempel ur finländsk rättspraxis belyst
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några situationer som kan uppfattas som problematiska. Jag tror att man kan säga
att problemet med oskäliga dröjsmålsräntepåföljder framförallt gäller skade-
ståndsgäld. Orsaken till problemet står att finna i en hög dröjsmålsräntefot och en
utdragen process för att fastställa skadeståndsskyldigheten/gäldenärens betal-
ningsskyldighet. En extra dimension på problemet far vi då de olika rättsinstan-
serna bedömt frågan om gäldens existens på olika sätt. Enligt räntelagen i flera
av våra länder skall dröjsmålsräntan i dessa fall räknas senast från dagen för
stämningen. Vi kan tänka oss en situation där de lägre instanserna förkastat ska-
deståndstalan, medan Högsta domstolen till slut bifaller talan och utdömer skade-
ståndjämte dröjsmålsränta från dagen då stämningen delgavs svaranden. Här kan
räntelagens stadgande om tidpunkten för när dröjsmålsräntan börjar löpa som
sådant, och kombinerat med en utdragen domstolsprocess, leda till ett orimligt
slutresultat. Ett jämkningsstadgande i räntelagen kunde vara en möjlig lösning på
problemet. I det nämnda exemplet kan man dock fråga sig om inte räntelagen
borde stadga om att dröjsmålsräntan skall räknas från dagen för Högsta domsto-
lens dom.

Det finns alltså andra lösningar än jämkning på problemet. En pragmatisk
möjlighet kunde vara att låta det utdömda skadeståndsbeloppet omfatta även
dröjsmålsränta fram till dagen för domen. Denna lösning är förmodligen inte
gångbar i alla fall; det kan finnas situationer där domstolen inte har någon möj-
lighet att uppskatta skadeståndets storlek och där det följaktligen inte finns något
utrymme för att anse dröjsmålsräntan inkluderad i skadeståndsbeloppet.

Man kan anta att domstolen försöker finna en annan utväg ur situationen då
ingen jämkningsmöjlighet finns. Då dröjsmålsräntan på skadeståndsgäld inte har
kunnat jämkas, har detta förmodligen resulterat i att domstolen i stället har jäm-
kat skadeståndets belopp. Denna väg är dock inte alltid framkomlig. Dessutom
kan man anse det tvivelaktigt att kringgå problemet utan att anföra de verkliga
motiven för jämkningen. Ett alternativ är alltså att i räntelagen införa en jämk-
ningsregel som skulle gälla uttryckligen jämkning av dröjsmålsränta på skade-
ståndsgäld. Intressant är att denna lösning valts i Island. Som ovan framgick ger
den danska räntelagen en annan modell för en jämkningsregel. Finns det ett
behov av att, enligt den danska räntelagen, ge domstolarna fria händer att jämka
dröjsmålsräntepåföljden både nedåt och uppåt? Av allt att döma har stadgandena
inte uppfattats som problematiska i Danmark. Om så verkligen är fallet, kunde
de danska erfarenheterna tala för en allmänt hållen jämkningsregel närmast enligt
modell från avtalslagen.

Mellan dessa två tänkbara jämkningsregler finns olika «mellanformer». En
möjlighet är således att tillåta jämkning på oklarhetsgrund enligt mönster från
den finländska räntelagen, och att inte begränsa stadgandets tillämpningsområde
till konsumentförhållanden. Till ett dylikt stadgande kunde det dock vara moti-
verat att foga ett krav på oskälighet, enligt modell från den svenska lagen (för att
i regel utesluta jämkning av dröjsmålspåföljder i näringsverksamhet).
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Jag vill ännu konstatera att en generell jämkningsregel i räntelagen kunde ge
en möjlighet att jämka den legala dröjsmålsräntan för att undvika oskäliga dröjs-
målspåföljder för gäldenären, men likväl även för borgenären. För närvarande
leder av allt att döma den legala dröjsmålsräntan inte till oskäligt slutresultat för
borgenären. Om en motsatt situation skulle uppkomma trots rådande stabila och
låga allmänna ränteläge, kunde en jämkningsregel bli tillämplig. Erfarenheterna
visar att ändringar i lagstiftningen för att eliminera oskäliga följder har en ten-
dens att komma för sent.

Till sist: Även om jag har framkastat en generell jämkningsregel som lösning
på problemet med oskäliga dröjsmålsräntepåföljder, vill jag inte utesluta andra
lösningar. Det levande livet har dock lett till problem där domstolen står hand-
fallen. Min slutkommentar blir alltså att räntelagen borde ge domstolen ett verk-
tyg för att åtgärda ett oskäligt slutresultat. Detta verktyg må sedan heta jämkning
eller något annat.

Korreferenten, professor Vidar Mår Matthiasson, Island: Jeg synes at det i
begyndelsen er ret at lægge vægt på i hvilken mening man bruger ordet lemp-
ningsregel (jämkningsregel) i forbindelse med en eventuel lempning af moraren-
ter. Jeg foretrækker at bruge ordet om regler som tillader lempning af moraren-
ter, som skulle pålægges et krav ifølge en aftale eller lov, først og fremmest ren-
telov. Af dette følger at jeg synes det ikke er formålstjenligt at tale om lempning
af morarenter i tilfælde da krav til morarenter slet ikke bliver til, som f.eks. § 4.1
i den danske rentelov fra 1986 (hovedloven er fra 1977), hvor det hedder:

«Hvis fordringshaverens forhold hindrer betaling, skal der ikke betales rente, så længe
hindringen varer.»

En lignende regel findes i § 2.2 i den norske lov om renter ved forsinket betaling
m.m. fra 1976, i den islandske rentelov fra 1987 § 13, og i § 11 i den finske rente-
lov fra 1983. Ifølge disse regler får kreditor ikke ret til morarenter hvis han er
ansvarlig for at debitor ikke betaler. Disse tilfælde dækker ikke bare det som van-
ligvis defineres som kreditormora, men f.eks. også tilfælde hvor debitor har
været berettiget til at nægte betaling eller fuld betaling til kreditor, f.eks. på grund
af mangelfuld eller for sen betaling fra kreditorens side (detentionsret). Disse
regler forekommer selvfølgelige, som Mogens Munch udtrykker det i sin kom-
mentar om den danske rentelov (side 105). Jeg holder dem som sagt udenfor
diskussionen.

Så er det spørgsmålet om der findes et behov for en generel lempningsregel
når det gælder morarenter. Det er ganske mange faktorer som man må vurdere
når man diskuterer spørgsmålet om der findes et sligt behov.

For det første må man, som referenten har gjort i sit indledningsforedrag og i
sit skriftlige referat, vurdere regler om tidspunktet når morarenterne begynder at
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løbe og om rentesatsen. Jeg er helt enig med referenten i at en rentesats som
ændres i takt med den officielle diskonto eller et gennemsnit av de vigtigste
udlånsrenterne i hvert enkelt land, mindsker behovet for en generel lempnings-
regel.

Men det er flere faktorer som er af betydning i denne sammenhæng: En vig-
tig faktor er om renteloven i vedkommende land er deklaratorisk eller ikke. I de
fleste nordiske lande er rentelovene deklaratoriske, eventuelt med undtag af for-
brugerforhold. Island ser ud til at ha en særstilling i den retning, at den islandske
rentelovs regler om morarenter, dvs. kapitel III i loven, ikke er deklaratoriske i
det hele, hvis man med det ville krænke debitorens stilling. Behovet for en gene-
rel lempningsregel er i almindelighed større når det er frihed til at aftale højere
rentesatser på morarenter end når renten følger af renteloven.

Inflationsniveauet, og rentesatsens forbindelse med det, har også stor betyd-
ning når man vurderer om det er behov for en generel lempningsregel. Dette føl-
ger af at morarenter er delvis en erstatning til kreditoren og skal sikre at han ikke
lider tab ved forsinket betaling. Dette følger også af, at det skal ikke lønne sig for
debitoren at forsinke betaling på gæld. Dette har selvsagt størst betydning hvor
inflationsniveauet er højt, eller ændres på kort tid, enten op eller ned. Det har
ikke været alvorlige inflationsproblemer i de nordiske lande i de sidste syv eller
otte årene, men man må jo ligevel huske at inflationsniveauet i Sverige i årene
1990 og 1991 lå i gennemsnittet i nærheden af 10 %, i 1990 var det i nærheden
af 15 % i Island, og i årene 1972 og frem til 1989 var der en kæmpeinflation i
Island og en stor del af den tid var morarenterne negative, dvs. førte til et lavere
resultat end hvis kravet bare havde fulgt inflationsniveauet. Hvis man regner med
at den officielle diskonto har forbindelse med inflationsniveauet, synes moraren-
terne i alle de nordiske land at have nogen forbindelse med inflationsniveauet,
selv om denne tilknytning synes stærkest i Island, af historiske grunde, hvor man
bestemmer morarenter som et tillæg til gennemsnittet på vanlige udlånsrenter for
én måned ad gangen.

Det har også betydning om reglerne i vedkommende lands rentelov er slik at
det skal lægges renter på renter, f.eks. med tolv måneders mellemrum, som til-
fældet er ifølge § 12 i den islandske rentelov, eller om det er en generel regel, at
man ikke lægger renter på renter som i norsk, svensk og dansk ret. Igen må jeg
indrømme at jeg ikke er kendt med reglerne i finsk ret i denne sammenhæng.

Det har også en meget stor betydning hvilke muligheder loven i vedkom-
mende land gir til at lempe kravet i sig selv, dvs. hovedstolen (kapitalen) af kra-
vet. Her er det stor forskel mellem privatretlige krav og offentligretlige krav. Når
det gælder krav som baseres på aftale på privatrettens område, findes der i alle
nordiske lande mulighed til at lempe urimelige aftalevilkår, bl.a. urimelige krav
som baseres på aftale. Der findes i alle de nordiske landes erstatningslover en
generel lempningsregel når det gælder erstatning. Ifølge islandsk og dansk ret
gælder denne lempningsregel både erstatningskrav inden og uden for kontrakt-
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forhold, og jeg forstår situationen slig at dette også er tilfældet ifølge svensk ret,
men derimod ikke ifølge norsk ret. Om lempningsreglen i den finske erstat-
ningslov ved jeg ikke, men det ville være interessant at få vide det i diskussionen
her efterpå.

Af dette følger at når det gælder krav på privatrettens område findes der rige
muligheder til lempning af kravet. Eftersom morarenter er en konsekvens af en
forsinket betaling, som ikke retfærdiggøres af kreditorens forhold, er debitoren
sjælden i tvivl om at der foreligger et aftalebrud fra hans side, eller en anden
slags krænkelse på kreditorens interesser. Jeg synes det er naturligt at man kon-
centrerer sig hovedsagelig på at lempe kravets kapital. Dette må ses i den belys-
ning, at det er en naturlig konsekvens, at det er debitoren som har ansvaret for sit
aftalebrud eller krænkelse af kreditorens interesser. Det er jo debitoren som alene
kan afslutte betalingsforsinkelsen ved at gøre et lovligt betalingstilbud. Det er
også klart at det strider imod de præventive virkninger, som morarenter skal ha,
hvis debitoren kan regne med at morarenter kan blive lempet. Det kan påvirke
betalingsmoralen generelt og føre til unødvendige tvistemålsprocesser. Det er
vigtigt at både kreditoren og ikke mindst debitoren, ved på forhånd hvad det ville
betyde om han ikke betaler i ret tid.

Jeg stiller mig derfor generelt tvivlsom til spørgsmålet om det er behov for en
generel lempningsregel i renteloven når det gælder privatretslige krav, men jeg
lægger vægt på at dette kan være forskelligt i enkelte af de nordiske lande.
Resultatet kan derimod blive andet når det gælder offentligretslige krav hvor det
befinder sig få, om nogle, lempningsregler, men også på det område er det nød-
vendigt at studere nøjagtigt om der findes andre muligheder til at lempe kravene.
En slik regel ville da ikke blive en del af renteloven, eftersom renteloven i de nor-
diske lande, undtaget Island, ikke dækker offentligretslige krav.

Hvordan skulle så en lempningsregel være? Som jeg har sagt er jeg i stor tvivl
om der i realiteten findes et behov for en generel lempningsregel i renteloven.
Men hvis man kommer til den konklusion at det er et behov for en generel lemp-
ningsregel, må man stille spørgsmålet om hvordan den skal være og i hvilken lov
den skal befinde sig. Skal den gi domstolene stor frihed til at lempe morarenter,
eller skal der findes retningslinier for domstolene om i hvilke tilfælde lempning
kan finde sted? Jeg er tilhænger af den sidste løsningen, dvs. at der skulle findes
så udførlige regler som muligt om under hvilke omstændigheder domstolene
kunne anvende reglen. Det som jeg tænker på, er noget i retning af de vejled-
ninger som findes i aftalelovens § 36, kanske mere detaljerede. Selv om man har
fuld tillid til domstolene i slige tilfælder, synes jeg at de ikke skal belastes med
den byrde at de skulle bestemme betingelserne for at lempning skal finde sted i
enkelte tilfælde. Sligt kan også føre til at det tager for lang tid at få frem klare
linier i retspraksis om i hvilke tilfælde lempningsreglen kan anvendes. Jeg går
imod en udstrakt frihed for domstolene i dette tilfælde. Kanske er det også fordi
erfaringen ikke er tilstrækkelig god, som en islandsk højesteretsdom fra 1992



Lemping av morarente 643

viser.1 Sagen gjaldt et aktieselskab og dets hovedaktionær, herefter begge to kaldt
O, som fik arkitekten B og dens medarbejder til at planlægge og designe et
butiks- og beboelsescenter i en nabokommune til Reykjavik. B og hans medar-
bejder designede et stort kompleks, med fire store huse, i årene 1982 til 1985,
som skulle skabe en kærne i kommunens center. O betalte efterhånden en del for
Bs og medarbejderens tjeneste. B leverede den 6. oktober 1985 en afslutnings-
faktura for sit arbejde. Anledningen til det var at O havde nægtet at betale mere
før B leverede en slik faktura. B baserede sin faktura på arkitektforeningens taks-
ter og en deling af arbejdet mellom han og hans medarbejder, som de to var
kommet til enighed om. Bs krav var i henhold til taksterne i oktober 1985, og
fakturabeløbet var på 2 439 998 islandske kroner. O nægtet betaling og påstod at
B havde allerede fået den betaling for sit arbejde som han havde ret til. Etter gen-
tagne krav om betaling anlagde B en retssag mod O med krav om betaling af det
ovenfor nævnte beløb, samt morarenter. Byretten kom til det resultat i 1988 at Bs
faktura skulle nedregnes til 1 600 000 kroner med morarenter fra 6. oktober 1985
til betalingsdag. O ankede dommen til Højesteret, som dømte i sagen i slutten af
december 1992, at O skulle betale B 1 639 377 kroner, dvs. forhøjede byrettens
resultat med ca. 50 000 kroner. Om renter sagde Højesteret at det skulle betales
kreditrenter, dvs. ikke morarenter, men samme renter som på almindelige spare-
konti fra 6. oktober 1985 til den dag da retten afsagde dommen, men morarenter
fra den dag da retten afsagde dommen til betalingsdagen. Det betydede for B, at
han fik i hovedstol og renter pr. den dag da dommen blev afsagt 2 961 696 kro-
ner. Hvis byrettens rentebestemmelse havde været bekræftet, ville beløbet have
været 11 681 611 kroner. Det som er av en særlig interesse er, at hvis man bare
regnede med at Bs krav var reguleret af låneindeksen fra oktober 1985 til decem-
ber 1992, så skulle han ha faet ca. 4 200 000 kroner. Man må tage i betragtning
at en god del af tiden fra 1985 til 1992 var det en vældig høj inflation i Island,
som forklarer disse tal. Højesterets argumentation for rentebestemmelsen i dom-
men er bare en henvisning til omstændigheden ved Bs faktura og sagens resultat.

Jeg har før kritiseret denne dom, som jeg synes er ganske urimelig imod B, og,
at der ikke findes tilstrækkelige argumenter for rettens bestemmelse om renter, i
tillæg til at bestemmelsen mangler et klart grundlag i islandsk rentelov, som bare
hjemler lempning af morarenter af erstatningskrav, men ikke andre krav. Man
kan heller ikke begrunde resultatet med at det er Bs ansvar at O ikke betalte det
beløb, som blev idømt.

For at sammenfatte, har jeg i mit indlæg her stillet mig kritisk til en generel
lempningsregel i renteloven, specielt når det gælder krav på privatrettens områ-
de, men mere positiv til at vurdere et behov for en lempningsmulighed af mora-
renter på offentligretslige krav.

1 Hrd. 1992 s. 2064.
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Professor Jan Ramberg, Sverige: Enligt svensk lag för närvarande är den bästa
kapitalplacering man kan uppnå, obetalda krav mot potentiellt skadeståndsskyl-
diga personer. Och det sammanhänger naturligtvis med att när man bestämde att
moraräntan skulle vara diskontot plus 8 %, så var det ett helt annat ränteläge än
vad det är nu, och då blir som referenten påpekade proportionen mellan påslaget
och den fasta komponenten som man slår på, proportionellt väldigt stor. Men det
har att göra med räntesatsen och då kan man ju säga att ju högre ränta som vi
kommer fram till, desto större utrymme borde det vara för jämkning.

Får jag erinra om något som jag hade tillfälle att beröra i går under mitt anfö-
rande, att det finns en ränteregel som jag tycker är väldigt förnuftig i såväl
«Unidroit principles» som «European principles», nämligen man utgår från den
ränta som debiteras «prime borrowers», eller goda låntagare, vid korttidslån, och
eftersom det är internationella förhållanden tillfogar man på valutan i fråga och
på betalningsplatsen.

Det är en fråga också, att när man tillämpar en sådan stereotyp modell för
dröjsmålsräntan som vi har i den svenska räntelagen, så blir det väldigt egen-
domliga konsekvenser när man skall applicera den på främmande valuta. Och där
är väl den övervägande meningen att den svenska räntelagen är tillämplig på krav
som framställs i främmande valuta. Då kan man fä en enorm överkompensation
eller underkompensation beroende på vad det är för slags valuta, om den är stark
eller svag.

Det jag nu har sagt, leder till att det finns ett klart behov av att ändra på rän-
telagen redan av det skälet och kanske anpassa den mer till den modell som finns
i «Unidroit principles» och «European principles», som egentligen innebär att
räntan blir ett slags skadestånd. Där har man den högre räntesats som utgår när
man tar upp ett lån, och det är ju den som skall gälla i så fall. Det är skadestån-
det att man inte har pengarna så att säga. Man är tvungen att ta lån eftersom likvi-
ditetsintresset är skadat genom att man inte har fått betalt. Den lägre räntesatsen,
avkastningsräntan, det skulle vara sparbanksräntan i korreferentens exempel,
utgår för andra typer av krav.

Kommer man ner till den nivån som finns i de här principerna, finns det ingen
anledning att över huvud taget jämka räntan, annat än i ytterligt extrema situa-
tioner med verklig social force majeure. Jag vill allmänt också säga att ränta på
fakturakrav skall ju kunna utgå automatiskt. Sånt där spottar ju datorerna ut, och
datorerna förstår sig nog inte på hur man skall jämka en dröjsmålsränta.

Professor Bernhard Gomard, Danmark: Der er ikke så meget at tilføje om dansk
ret til, hvad Jan Ramberg har sagt. Vi har hos os denne lidt ejendommelige situa-
tion, at den nuværende lave rentesats, der er den legale rentesats med et procent-
tillæg - ikke på 8 som i Sverige, men på 5 procentpoint - virker som en över-
kompensation. Jeg tror, man burde overveje at ændre loven på en beskeden måde
ved at sige, at tillægget til den legale rente, hvor vi hos os bruger National-
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bankens diskonto, kunne sættes til en procentdel af diskontoen. Hvis det var såle-
des, at man f.eks. sagde, at diskontosatsen i øjeblikket vil ligge og svinge noget
mellem f.eks. 4,0 og 5,5 % p.a., kunne man give et tillæg på 20 % dvs. på
0,8-1,1. Det tror jeg ville give en nogenlunde rimelig rentesats. En overgang til
en regel, hvor man sagde, at bankernes «prime rate» skulle være rentesatsen, ville
ikke være helt let at anvende, fordi «prime rate» næppe kunne etableres som et
bestemt tal. Jeg tror, at henvisningen til Nationalbankens sats er ganske praktisk.
Det er et tal, som alle kender, og kan have i sin computer, således at man ganske
let kan udregne renten. Jeg tror, problemet er, at da man i sin tid fastsatte tillæg-
gene til diskontoen,var det - som også referenten har gjort opmærksom på - til-
læg til et noget højere renteniveau, end det vi kender i dag. Det har ført til en
överkompensation til kreditor og en urimelig forøgelse af byrden på debitor.
Derimod er jeg skeptisk overfor, om man skulle helt ned til en rentesats lig dis-
kontosats, uden nogen form for tillæg. Derved ville tilskyndelsen for debitor til
at betale blive svækket.

Tanken om en almindelig regel om lempelse af renten, tror jeg, støder på den
vanskelighed, at det er ikke helt let at angive, i hvilke situationer der er behov for
lempelse. Vi ser i nogle store civile sager, hvor der tillægges meget betydelige
beløb efter at sagen har verseret i adskillige år, at hovedstolen forøges måske med
50 eller 70 %. Det kan virke voldsomt, at rentebyrden er så stor. Med en lavere
rentesats ville beløberne blive mindre, og man undgår den vanskelighed, at det
ikke er let at angive, hvilke omstændigheder der skal kunne begrunde en lem-
pelse.

Den danske rentelov er, som referenten gjorde opmærksom på, tilsyneladende
temmelig liberal, fordi den giver domstolene frie hænder, men det bør tilføjes, at
disse frie hænder ikke udnyttes synderlig liberalt. Det er sjældent, at se afgø-
relser, der ikke fastholder den normale rente. Det er kun i sjældne tilfælde, at man
benytter sig af adgangen til at lempe. Skulle jeg fremsætte et forslag, der ville
fore til et resultat, der var lidt mere rimeligt end det, vi har i øjeblikket, måtte det
være at ændre den legale rentesats til diskonto + 1/5 men måske foretage til-
skrivning af rente per år.

Professor Lars Gorton, Sverige: Jag har bara ett par bemärkningar till det som
Bernhard Gomard säger. En sak skall vi komma ihåg, och det är att när räntela-
gen kom till så levde vi dels i en situation där inflationen spelade en stor roll, dels
där diskontot hade en betydelse. Diskontot idag är egentligen utan betydelse,
åtminstone i Sverige och i många andra länder vad jag vet. Vi pratar istället om
styrräntan, som är en anpassad ränta som också rör sig upp och ner. Dessutom
fanns det en tanke bakom dröjsmålsräntan - den kan egentligen ses rent av som
en «penalty clause» - den var till för att förhindra att man underlät att betala i tid.
Ser man på internationella låneavtal, så diskuterar ju parterna ofta en lösning i
det individuella fallet, och där hamnar man normalt på någon slags interbank-
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ränta baserad på «overnight lending base», som då ligger väsentligt lägre än vad
vi pratar om nu. Den är oftast kopplad till den räntesats som lånet löper med, var-
till man ofta lägger 1 á 2 % utöver den låneränta som lånet löper med.

Professor Olav Torvund, Norge: Jeg synes at diskusjonen her og innleggene viser
at spørsmålet er feil stilt. Problemet er ikke om man skal ha en lempingsregel,
men hvordan man beregner renten på en god måte. For behovet for lempning far
man i de tilfellene hvor reglene på en eller annen måte gir feil utslag ved at påsla-
get er for stort. I Norge fastsettes renten administrativt, og det er en treghet i sys-
temet som stort sett fører til at i perioder hvor renten stiger så er renten lav, fordi
det tar lang tid før man reagerer, og i perioder hvor renten er på vei ned, så blir
morarenten høy. Så det er viktigere å adressere problemet med hvordan man fast-
setter et riktig rentenivå, enn å ha en lempingsregel.

Jan Ramberg pekte på problemene med utenlandsk valuta. Iallfall i de tilfel-
lene hvor man i Norge etter gjeldsbrevloven § 7, og vel tilsvarende i de andre
land, har rett til å gjøre opp en förpliktelse i norske kroner når den skal betales i
Norge, har man en bestemmelse som kompenserer et valutatap i form av en
erstatning, slik at der kan man kompensere dette ved erstatning for valutatap. Er
det den som betaler for sent som taper på dette, vil for så vidt valutagevinsten
komme kreditor til gode.

Så har man spørsmålet om rentesrente, som man har sagt nei til i Norge, med
den begrunnelse at rentenivået allerede var høyt. Og igjen; problemet var at ren-
tenivået var feil fastsatt, ikke om man egentlig burde ha rentesrente eller ikke.

Man har også hatt tilfeller hvor det blir slik at drøyer du lenge nok, så går du
«break even» ved fortsatt mislighold av kravet, og nesten slik at prosessomkost-
ningene ved å anke saken dekkes inn ved gevinsten på renten når det har gått lang
nok tid.

Et problem vi har i Norge er at morarenten er den eneste regulerte rente, og
når man i andre sammenhenger skal fastsette en rente, så henviser man til den.
Det kan gi underlige utslag. Det kan for eksempel ta tid før et forsikringsoppgjør
utbetales, og så refererer man til morarenteloven og sier at det skal regnes rente
etter den. Og tilsvarende ved restitusjon ved hevning av kjøp, hvor det er fastsatt
at beløpet tilbakebetales med rente etter morarenteloven. Man finner også mange
andre eksempler hvor det vises til morarenteloven fra andre lover, og som gjør at
den får mye større betydning enn man får inntrykk av når man bare leser mora-
renteloven. Det fører også til at elementet av en viss strafferente, som man har
ønsket å ha når det gjelder morarente, rammer på steder hvor det ikke passer i det
hele tatt. Så det er kanskje noe vi ikke skal eksportere, men heller advare litt mot.

Justitierådet Göran Portin, Finland: Jag deltog sent 1960- och tidigt 1970-tal i
nordiska överläggningar om moraränta. Då var problemen andra. Den legala rän-
tan i Sverige och Finland var 5 eller 6 % beroende på situationen. I Danmark och
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Norge var den, såvitt jag minns, 4 och 5 %. Med en stabil inflation och långsam
rättegång var det ett paradis för betalaren. Oskäligheten låg alltså på borgenärens
sida, och nu diskuterar vi oskälighet på gäldenärens sida. Det här stämmer
åtminstone mig till insikt om att man borde hitta ett system som fungerar både
när läget är sådant det var för trettio år sedan och sådant det är nu. I fråga om rän-
tesatsen i de överläggningarna, var det tanken att den legala moraräntan skall
vara låg gängse ränta. Vill man ha högre ränte skall man avtala, vill man ha straff-
ränta skall man avtala, men det som lagen ger skulle vara inom tuben på gängse
ränta, en låg gängse ränta. Men att hitta en måttstock på detta, var åtminstone de
dåvarande deltagarna övermäktigt.

Konsultativa tjänstemannen, Anne Ekblom-Wörlund, Finland: Jag tror nog att
man, som professor Jan Ramberg påpekade, måste göra en skillnad mellan fak-
turafordran och skadeståndsgäld. Det är en annan sak att tala om gäld i affärs-
förhållande och därpå sammanhängande dröjsmålspåföljder, än om det är fråga
om en skadeståndsgäld.

Jag kan helt omfatta tanken att man nu borde se över räntelagen och justera
relationen mellan tillägget och referensräntan, eller på något annat sätt bestäm-
ma räntenivån.

Som bakgrund till problematiken med oskäliga dröjsmålspåföljder kan jag
ännu nämna att då man i Finland övergick från en dröjsmålsränta på 5 %, så tog
man till ordentligt och införde en ränta på 16 %. De oskälighetsproblem som nu
finns är delvis sammanknippade med dessa 16 %. Det finns domstolsprocesser
där man ännu idag - fyra år efter att rnari frångick räntan på 16 % - blir tvungen
att döma ut en dröjsmålsränta på 16 % räknat från stämningsdagen, någonstans
långt tillbaka i tiden. Vad jag vill hävda är att även om man ändrade räntelagen
och knöt dröjsmålsräntan till den allmänna räntenivån, så kom lagändringen för
sent. Man kunde inte eliminera de oskäliga påföljder som redan uppstått. Hade
man infört en möjlighet till jämkning, så kunde domstolarna ha åtgärdat uppen-
bara oskäligheter.

Professor Vidar Mår Matthiasson, Island: Jeg vil bare til slut sige, at jeg er enig
i det, som er kommet frem, specielt Olav Torvunds synspunkt. De problemer,
som man har, burde løses ved, at man justerer reglerne om, hvordan man bestem-
mer morarenter i stedet for, at man lovfæster endnu en lempelsesregel.

I tillæg hertil vil jeg sige, at det måske var ret at vurdere, om det er behov for
en regel om mulighed til at lempe morarenter på offentligretlige krav slig som
skattekrav m.m.


