
Den 18. august 1993 kl. 14
Sektionsmøde

Urimelige Aftalevilkår
(Se bilag 2)

Debatleder: Advokat Helge Morten Svarva, Norge.
Beretning: Da referatskriveren har haft forfald, er referatet i stedet

udarbejdet af retsassessor Susanne Skotte Wied på grundlag af
båndoptagelser fra mødet og de modtagne skriftlige indlæg.

Debatlederen, advokat Helge Morten Svarva, Norge bød velkommen
til det første sektionsmøde.

Referenten, professor Viggo Hagstrøm, Norge redegjorde for de teser
vedrørende anvendelsen af aftalelovens § 36, som han har fremført i
sit skriftlige indlæg (bilag 2).

Han nævnte herunder, at aftalelovens § 36 - som anført i tese 1 - ser
ud til at blive en af de centrale bestemmelser i kon trak tsretten, og at
bestemmelsen allerede har ført til ikke ubetydelige ændringer i prak-
sis, også langt ud over forbrugerområdet. Det forhold, at § 36's tema
er, om det er urimeligt at gøre et aftalevilkår gældende, bevirker, at
tyngdepunktet for rimelighedsvurdering forskubbes til opfyldelsestids-
punktet. Kontraktsvilkårene bedømmes således ud fra retsopfattelsen
på det tidspunkt, hvor aftalen gøres gældende.

I tese 2 behandles det forhold, at aftalelovens § 36 er en konkret
rimelighedsstandard, således at det er de individuelle forhold, der er
afgørende. Dette modvirker en regeldannelse, fordi også omstændig-
heder uden for aftaleforholdet kan være relevante for rimelighedsbe-
dømmelsen. Præjudikatsdannelsen kan herved blive svag, og det er
derfor vigtigt, at der i domstolspraksis udvikles klare retningslinier for
bedømmelsen efter § 36.
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Da målestokken efter § 36 - som anført i tese 3 - ofte vil være rene
retfærdigheds- eller rimelighedsbetragtninger, der herved får en ikke
ubetydelig plads i retsanvendelsen, må der udvises varsomhed i bru-
gen af § 36, når målestokken ikke er anden lovgivning eller kontrakts-
praksis.

I tese 4 med underteserne 1-9 angives der eksempler på momenter,
der efter praksis skal tillægges vægt ved den konkrete rimelighedsvur-
dering efter § 36. I kommercielle aftaler mellem jævnbyrdige parter
skal der generelt meget til for med held at påberåbe rimelighedsbe-
tragtninger efter § 36. Den samme tilbageholdenhed har praksis ikke
vist i kommercielle forhold, hvor parterne ikke er jævnbyrdige. Der er
ikke i praksis nogen tendens til at sidestille mindre næringsdrivende
med forbrugere. Ved aftaler mellem næringsdrivende og forbrugere
har § 36 utvivlsomt en større betydning, men selv her, hvor det drejer
sig om kontrakter om privatpersoners bolig-, arbejds- og forbrugerfor-
hold, må der tages hensyn til, at den anden part normalt har forret-
ningsmæssige interesser knyttet til aftalen. Disse interesser må davejes
op mod beskyttelseshensynet.

Ved aftaler mellem privatpersoner synes der at være en vis tilbage-
holdenhed med anvendelsen af § 36. Dette er dels begrundet i hen-
synet til forudsigeligheden og dels i ønsket om at bringe ro over par-
ternes relationer og ikke rippe op i et større kompleks, som aftalen
kan være en del af.

Aftalelovens § 36 bør - som anført i undertese 6 - ikke anvendes til at
gribe ind over for en aftalt overførsel af en begrænset og klart defineret
risiko i kontraktsforhold. Der er således også en klar tendens i praksis til
at opretholde en overførsel af en begrænset og veldefineret risiko,
medens en fuld risikooverførsel ofte underkastes en rimelighedscensur.

I tese 5 anføres det, at der med de muligheder, som domstolene har
fået med aftalelovens § 36, ikke er samme behov for at benytte for-
melle krav og fortolkningsregler som begrundelse for at tilsidesætte
kontraktsvilkår.

Endelig er forholdet til forudsætningslæren omtalt i tese 6, hvor
referenten hævder, at indførelsen af § 36 har begrænset anvendelsen
af denne lære. Der synes dog fortsat at være en plads for forudsæt-
ningslæren ved vurderingen af de individuelle forudsætninger, me-
dens det for typeforudsætningerne er vanskeligere at se behovet. Dette
vil dog i sidste ende bero på, hvorledes § 36 i praksis videreudvikler sig.
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Korreferenten, professor, dr.jur. Børge Dahl, Danmark konstaterede
indledningsvis, at emnet hører til en af kontraktsrettens klassikere,
der bl.a. har været drøftet på De nordiske Juristmøder i 1951, 1957,
1966 og 1990, men at emnet til trods herfor stadig ikke er uddebat-
teret.

Han fandt det skriftlige indlæg fra referenten udmærket til en over-
sigt over systematiseringen af retspraksis vedrørende § 36, men pegede
samtidig på, at den aftalelovs- og retspraksisorienterede, retsdogmati-
ske synsvinkel, som referenten har valgt, er for snæver og har afskåret
referenten fra at forholde sig til de teoretisk og praktisk mest relevante
spørgsmål vedrørende urimelige aftalevilkår i lyset af de bagvedlig-
gende overordnede samfundsmæssige hensyn.

Korreferenten savnede således blandt andet en drøftelse af den
præventive forvaltningskontrol, der kan virke forebyggende over for
indsættelse af urimelige aftalevilkår, og af samspillet mellem den præ-
ventive forvaltningskontrol efter aftalevilkårs- og markedsføringslov-
givningen og aftalelovens § 36. Han efterlyste endvidere en kompara-
tiv analyse af f.eks. de tyske regler og retsudviklingen i EF. Endelig
havde han gerne set en redegørelse for igangværende reformoverve-
jelser i de nordiske lande, f.eks. de finske overvejelser om en lov om
standardvilkår, og nogle refleksioner over de tidligere forslag til æn-
dringer af aftalelovens § 36. Han konstaterede også, at klagenævns-
praksis ikke var medtaget i oversigten, selv om denne praksis i hvert
fald i Danmark indenfor f.eks. den finansielle sektor er helt anderle-
des betydningsfuld end domstolspraksis.

Korreferenten erklærede sig enig med referenten i, at den indivi-
dualiserende urimelighedsvurdering, som udøves i retspraksis, gør af-
talelovens § 36 til »et lite effektivt redskap i større sammenheng«. Han
gav herefter nogle bud på, hvorledes et direktiv »om å søke rimelig-
het«, hvad referenten ser § 36 som udtryk for, kan sikres.

Han påpegede for det første, at nordisk retsenhed på mange om-
råder fremover kun kan opretholdes som led i en europæisk harmo-
nisering. Nordisk retsvidenskab udmærker sig ved at være pragmatisk
og reflekterer samtidig de værdier, som karakteriserer den nordiske
velfærdsmodel. Retspolitisk består opgaven derfor i dag i at være på
forkant med den internationale udvikling ved at arbejde for nordiske
løsninger, der kan danne grundlag for den internationale harmonise-
ring. Selv om EF-direktivet om urimelige aftalevilkår i forbrugeraftaler
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allerede er vedtaget, og det således er for sent at skabe en fælles
nordisk holdning til målsætningen og indholdet i de europæiske reg-
ler på dette område, er det endnu ikke for sent at gøre sig tanker om,
hvorledes den nordiske model for kontrol af urimelige aftalevilkår kan
og bør forbedres og effektiviseres. Disse momenter bør indgå i over-
vejelserne om direktivets implementering, der skal træde i kraft senest
den 31. december 1994.

Dernæst påpegede korreferenten, at en regulering af urimelige af-
talevilkår bør betjene sig af et bredt spekter af reguleringsmidler. En
efterfølgende individuel censurmulighed som aftalelovens § 36 skal
selvsagt være til rådighed, men primært med henblik på at fungere
som en sikkerhedsventil til opfangning af konkrete urimeligheder, der
ikke kan imødegås af andre, mere generelt orienterede eller mere
præcist formulerede virkemidler. I forhold, hvor parternes manglende
jævnbyrdighed er strukturelt betinget, som f.eks. forbruger- og arbejds-
tagerforhold, må den reguleringsmæssige opgave være på forhånd at
forebygge, at kontrakterne indeholder urimelige vilkår. En sådan be-
skyttelsespræceptiv lovgivning for udvalgte kontraktstyper kan betrag-
tes som en slags »vertikal« regulering. Den bør suppleres af en »hori-
sontal«, som generelt eller i visse forhold bortdømmer en række vilkår
som urimelige.

EF-direktivet om urimelige kontraktsvilkår i forbrugeraftaler inde-
holder et bilag med »en vejledende og ikke udtømmende liste over
de kontraktsvilkår, der kan betegnes som urimelige«. Vi skal derfor
under alle omstændigheder i gang med at overveje en horisontal
oplistning på forbrugerområdet. Direktivet og dets liste er indholds-
mæssigt ret primitivt og ud fra en juridisk-teknisk synsvinkel helt
forplumret. Listen bør derfor ved implementeringen løftes op på
et beskyttelsesniveau, der er langt bedre tilpasset nordisk retstra-
dition, og som peger mere fremad. Dette kan opnås ved at få udar-
bejdet en »blacklist« over vilkår, der skal anses for urimelige i sig
selv, og en »greylist« over vilkår, der skal anses for urimelige, med-
mindre rimeligheden af deres anvendelse i en given kontrakt godtgø-
res.

Ved kontrahering mellem parter, der er strukturelt ujævnbyrdige,
bør deklaratoriske regler anses for et udtryk for, hvad samfundet i
almindelighed anser for at være et afbalanceret kontraktsindhold, så-
ledes at disse regler kun kan fraviges til skade for den svage part, hvis
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den stærke part godtgør, at fravigelsen repræsenterer en rimelig afvej-
ning af de modstående interesser. Dette princip bør derfor lovfæstes.

Endvidere fandt korreferenten, at brugen af urimelige aftalevilkår
bør kunne forbydes, ikke blot i forbrugerforhold men generelt. EF-
harmoniseringen medfører bl.a. en individualisering af arbejdsretten,
og her rejser spørgsmålet sig, om der også på dette område er behov
for en præventiv forvaltningskontrol, f.eks. som den der i dag udføres
af konsumentombudet. Endelig kan også »småföretag« have et beskyt-
telsesbehov, som det bør overvejes, hvorledes man organisatorisk kan
imødekomme.

Et forbud bør imidlertid ikke stå alene, og der bør derfor samtidigt
tages stilling til de civilretlige konsekvenser, både fremadrettet - såle-
des at det pågældende aftalevilkårs anvendelse i fremtidige aftaler
sanktioneres med ugyldighed, og bagudrettet - så der ved forbuddets
nedlæggelse tages stilling til de civilretlige virkninger på allerede ind-
gåede aftaler.

I det forslag til ny markedsføringslov, som er under udarbejdelse i
Danmark, indgår der da også sanktioner af denne karakter. Hertil
kommer, at EF-direktivet om urimelige kontraktsvilkår i forbrugeraf-
taler forpligter medlemslandene til at sørge for, at et urimeligt aftale-
vilkår forbydes og er ugyldigt.

Det bør i denne forbindelse i øvrigt på nordisk plan overvejes, hvor-
ledes et forbud kan sikres en international gennemslagskraft, f.eks.
over for et udenlandsk postordrefirma. Der bør findes en nordisk
model herfor, så at denne kan danne grundlag for en europæisk mo-
del, en opgave der allerede er sat på EF Kommissionens dagsorden.

EF-direktivet om urimelige kontraktsvilkår i forbrugeraftaler nød-
vendiggør i øvrigt en overvejelse af, hvorledes direktivets krav om en
klausulorienteret urimelighedsstandard skal kombineres med den in-
dividuelle urimelighedsstandard, der er indeholdt i aftalelovens § 36.
Det mest hensigtsmæssige vil her være en særlig bestemmelse om den
klausulorienterede bedømmelse, der pålægger domstolene at foretage
en principbedømmelse, så § 36 får karakter af en sikkerhedsventil. For
dette taler også, at målestokken efter § 36, som allerede anført af
referenten, er rykket til opfyldelsesstadiet, medens EF-direktivet alene
interesserer sig for forholdene ved aftalens indgåelse.

Børge Dahl bemærkede, at man, når man alligevel skal i gang med
en ændring af § 36, også bør overveje en nordisk harmonisering af
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bestemmelsen. Herved bør den danske bestemmelse bringes i har-
moni med de øvrige landes, så der gives domstolene adgang til også at
ændre på aftalens indhold.

I det markedsføringslovsarbejde, som foregår i Danmark, indgår et
andet forslag, som også har relevans, nemlig et forslag om at styrke
betydningen - den retlige konsekvens - af retningslinier udarbejdet af
konsumentombudet. Efter det danske forslag skal handlinger, der er i
strid med retningslinier udarbejdet efter forhandling mellem forbru-
gerombudsmanden og vedkommende erhvervs- og forbrugerorgani-
sation, anses for stridende mod god markedsføringsskik. Sådanne ret-
ningslinier kan f.eks. omhandle indholdet i standardkontrakter inden
for en bestemt branche eller indenfor en bestemt transaktionstype.

Endelig havde korreferenten nogle bemærkninger til referentens
teser. For så vidt angår teserne 1-4 havde han henset til deres abstrakte
og generelle formulering ingen indsigelser. Tese 5 kunne han ligele-
des tiltræde, hvis meningen hermed blot var, at domstolene skal »kalde
en spade for en spade«. Det tidligere omtalte EF-direktiv indeholder i
øvrigt en regel om, at vilkår altid skal være udformet på en »klar og
forståelig måde«, og at den for forbrugeren gunstigste fortolkning skal
være gældende i tilfælde af tvivl. Ved implementeringen skal disse
kontraktsudformnings- og fortolkningsregler altså gøres til en del af
national ret.

Referentens tese 6 erklærede han sig helt uenig i. Han fandt, at der
var behov for, at bestemmelsen blev suppleret med mere præcise en-
keltforskrifter. Han pegede her specielt på, at det ved en revision af
aftalelovens ugyldighedsbestemmelser bør gøres muligt, som tidligere
foreslået af Bert Lehrberg, at »ogiltigförklara eller jämka avtal med
tillämpning av förutsättningsläran som självständig rättsregel«, og at
medtage den af Thomas Wilhelmsson udviklede lære om, at »sociala
prestationshinder«, så som sygdom, arbejdsløshed, skilsmisse o.lign.
kan være en frigørelses- eller ændringsgrund, som en særskilt regel.

Professor, jur.dr. Kurt Grönfors, Sverige gav sit bud på et ræsonnement
om rækkevidden af aftalebundetheden.

Han henviste til, at lempelsesreglerne i aftalelovens §§ 33 og 36 blev
indført i nordisk ret med den største forsigtighed eller ligefrem med
en vis modvilje. Hovedårsagen var angsten for, at det for aftaleretten
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grundlæggende princip om, at aftaler skal holdes (pacta sunt servan-
da), skulle gå fortabt, og at tiltroen til aftaleretten dermed ville blive
svækket.

Et indgreb i en aftale vil imidlertid ikke nødvendigvis blive opfattet
som en svækkelse af aftalebundetheden. Det kan tværtimod have den
modsatte effekt, nemlig en forstærkelse, fordi aftalen efter en vis ju-
stering bedre kan virkeliggøres efter sit hovedformål. Indsatsen æn-
dres derved fra formålet om, at »aftalen skal holdes« til, at »aftalen skal
gennemføres«.

Respekten for aftalebundetheden må ses i et bredere perspektiv end
aftalens indhold. Selv om aftalen altid udgør en hindring mod senere
indgreb, er den egentlige opgave for en aftale, hvis denne skal fungere
som et effektivt instrument i retslivet, at der sker en realisering af
aftalens formål i hovedsagen. Vi kan derfor roligt diskutere lempelse af
aftalevilkår uden at søge undskyldning for, at vi dermed ødelægger
tiltroen til aftaler i almindelighed.

Professor Kurt Grönfors erklærede sig endvidere enig med referen-
tens underteser 5 og 6, nemlig at en lempelse ikke bør ske for at gribe
ind i kommercielle parters egen risikofordeling eller i en aftale om
overførsel af en begrænset risiko.

Professor, jur.dr. Thomas Wilhelmsson, Finland bemærkede, at EF-direk-
tivet om urimelige aftalevilkår i forbrugerforhold indeholder nogle
grundlæggende tankemodeller, der på sigt indebærer en risiko for
ændringer i kontraktsretten, særlig i forskellen mellem konkret og
abstrakt bedømmelse.

Ved vurderingen af den abstrakte metode, som direktivet er ud-
tryk for, bør man være opmærksom på ikke at miste det individuelle
og resultatorienterede element, som er typisk i Norden. Vi skal ikke
lade den abstrakte metode fratage os evnen til at lægge vægt på re-
sultatet af aftalen og på anvendelsen af en behovsorienteret vurde-
ring.

Høyesteretsdommer Trond Dolva, Norge erklærede sig enig med refe-
renten i hans understregning af, at aftalelovens § 36 har fået en central
rolle, til trods for den norske justitsministers udtalelse ved vedtagelsen
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om, at bestemmelsen »påkalder næppe den store politiske interesse og
indebærer heller ikke store ændringer i gældende retstilstand«.

Bestemmelsen har haft succes i den forstand, at den ofte påberåbes,
og at den ikke sjældent anvendes i det praktiske liv. En succes, der er
forståelig set på baggrund af juristers og særlig dommeres »afsky for
det urimelige resultat«. Dette markante træk i juridisk virksomhed og
for dommerpsykologi gør, at den mulighed, som § 36 giver for at nå til
en acceptabel løsning af den konkrete tvist, straks er blevet positivt
modtaget i praksis. Bestemmelsen er herved blevet supplement til de
andre teknikker, fortolknings- og forudsætningslæren, omend den
ikke vil kunne afløse disse.

Trond Dolva fandt det vigtigt at understrege, at kriteriet ikke er at
finde det rimelige resultat, men at undgå urimelighed. Det er på
denne baggrund, at forarbejdernes forudsætning om realisme og til-
bageholdenhed skal ses. Vi må derfor undgå elementer af »synsing« og
uheldig uberegnelighed.

Det viser sig ofte, at mange af de sager, der forelægges domstolene,
har individuelle træk, som egner sig dårligt til regeldannelse. Selv om
vi ikke skal underkende behovet for regeldannelse, er der altså en
række sager, hvor det individuelle fortsat bør være det udslaggivende.

Professor, dr.jur. Jo Hov, Norge fandt i lighed med korreferenten, at
retskildebilledet kunne anskues mere facetteret, og at der derfor
kunne være behov for at gøre debatten noget bredere. Han påpegede,
at der i tilslutning til § 36, som regulerer domstolskontrollen, er etab-
leret en offentligretlig kontrol med aftalevilkår - i Norge særligt ved
markedslovens § 9 a samt f.eks. ved to nye love om konkurrence og
pristiltag.

Anvendelsesområdet for aftalelovens § 36 kan derfor ikke fastlægges
ud fra bestemmelsen selv, men må ses i sammenhæng med de øvrige
regler om regulering af og tiltag mod urimelige aftalevilkår.

Med hensyn til tese 1 bemærkede han særlig, at referentens opfat-
telse vedrørende opfyldelsestidspunktet som afgørende for urimelig-
hedsvurderingen nok burde modificeres. Det forhold, at § 36 ikke
indeholder en præcisering som § 33 a af, at der skal være tale om
omstændigheder, som forelå, da adressaten fik kendskab til løftet, gi-
ver ikke i sig selv grundlag for en sådan antagelse. Hertil kommer, at
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forudberegnelighedssynspunktet, der må tillægges vægt i alle aftale-
forhold, også taler imod. Dette ses f.eks. af Periscopus-dommen i RT
1990 s. 500, hvor der ved rimelighedsvurderingen blev lagt afgørende
vægt på forhold, som lå forud for opfyldelsestidspunktet.

Endelig erklærede han sig enig i kritikken af § 36's generelle for-
mulering. Selv om det er almindelig anerkendt, at der er behov for
generelle klausuler, bør disse ikke medføre en fuldstændig resignation
fra lovgivers side med hensyn til den sproglige udformning. Han fandt,
at udtrykket »urimelig« er et af de mest uldne, intetsigende og ind-
holdsløse ord, som sproget indeholder, og formuleringen af § 36 be-
virker derfor, at grænsen mellem en juridisk urimelighedsvurdering
og en ganske almindelig ujuridisk »synsing« bliver hårdfin.

Professor, jur.dr. Tore Sigeman, Sverige henledte opmærksomheden på
den rige praksis, som den svenske arbejdsdomstol har vedrørende
tvister, hvor § 36 er bragt i anvendelse på arbejdslivets område.

Praksis ved arbejdsdomstolen er i det væsentligste i overensstem-
melse med de almindelige domstoles praksis, omend arbejdslivets
egenart har fået et vist gennemslag i anvendelsen. Således tages der
ved urimelighedsbedømmelsen i arbejdstvister ofte udgangspunkt i
reglerne vedrørende den inden for branchen dominerende kollektive
aftale, hvilket f.eks. dommen 1986 nr. 78 viser. Professor Sigeman på-
pegede videre, at en generalklausul som § 36 gennem sin henvisning
til en vag urimelighedsbedømmelse i praksis kan føre til vurderinger,
der bliver særegne for specielle retsområder. Således er den svenske
arbejdsdomstol f.eks. meget utilbøjelig til at tage hensyn til urimelig-
heder, der kunne være undgået, hvis arbejdstageren havde været or-
ganiseret i en fagforening, hvorimod den svenske højesteret i en af-
gørelse (NJA 1992 s. 290) har antydet, at der i sager, som har lighed
med et ansættelsesforhold, kan være grundlag for at tilsidesætte så-
danne vilkår. Referenten har derfor ret i at påpege problemet med
hensyn til symmetrien i retstilstanden.

Konsumentombud Erik Mickwitz, Finland pegede på, at man ikke kan
sammenligne kommercielle aftaler og forbrugeraftaler, der særlig ka-
rakteriserer sig ved at bygge på standardvilkår og en stor sagsmængde.

Han udtrykte endvidere bekymring ved Børge Dahls forslag om, at
der skal udarbejdes sorte og grå lister over aftalevilkår. Den nordiske
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model bygger på resultater, der er opnået ved forhandling mellem
parterne, om hvad der er rimeligt, og denne proces hjælper man ikke
ved at lave omfattende lister, der skal gælde for alle typer af brancher.

Advokat Søren Theilgaard, Danmark efterlyste en generel stillingtagen
til, om § 36 har nået sit mål.

Han var selv af den opfattelse, at aftalelovens § 36 er et ganske godt
grundlag for det stade, vi er nået til, og at vi nok ikke var nået dertil,
hvis ikke vi havde haft bestemmelsen.

Selv om det er korrekt, at urimelighedslæren er meget udvandet,
kan det samme siges om forudsætningslæren, der i given fald havde
været alternativet. Aftalelovens § 36 har her givet os et yderligere værk-
tøj til at afgøre den hårfine balance mellem »den forretningsgavnlige
dygtighed«, hvor aftalen skal opretholdes, selv om det nok er lidt
urimeligt for den ene part, og det klart urimelig tilfælde af »bonde-
fangeri«.

Det er set fra dansk side dog et problem, at § 36 ikke er helt til-
strækkelig, idet vi kun kan tilsidesætte et vilkår men ikke justere en
aftale. Der kan, når et vilkår tilsidesættes som urimeligt, i stedet opstå
den situation, at den resterende del af aftalen, som opretholdes, her-
efter bliver urimelig for den anden part. § 36 bør derfor i hvert fald
suppleres med den fortolkning, som gøres af stk. 2 i den ordlyd, som
bestemmelsen har fået i de øvrige nordiske lande.

Søren Theilgaard pegede endvidere på sammenhængen mellem
kommercielle forhold og forbrugerforhold, hvor hensynet grundlæg-
gende er de samme, selv om vægten og konsekvenserne kan være
forskellige. Han erklærede sig enig i, at forholdet som udgangspunkt
må vurderes ved aftalens indgåelse. De parter, der har haft en rimelig
mulighed for at handle om risikoen, bør også bære denne risiko for, at
aftalen på opfyldelsestidspunktet bliver utilbørlig.

Tanken om at udarbejde et katalog over rimelige og urimelige af-
talevilkår erklærede han sig generelt som modstander af. De forelig-
gende direktivforslag om forbrugeraftaler kan ikke ændres, men han
fandt det uhensigtsmæssigt at anvende samme model for de kommer-
cielle forhold, hvor der generelt bør gives større plads for parternes
individuelle aftaler og for deres adgang til at handle om risikoen. Han
konkluderede herefter, at aftalelovens § 36 er et vigtigt initiativ. Vi er
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allerede kommet langt ved hjælp af § 36, men er slet ikke nået til vejs
ende. Der bør arbejdes videre ad den vej, § 36 har anvist, og det kan
her trygt overlades til domstolene gennem de tilfælde, de får forelagt,
at lægge de retningslinier, som der skal arbejdes efter, således at vi kan
forudse, hvad en aftale vil føre til, når vi indgår den, og hvad en retssag
vil føre til, når tvisten er opstået.

Advokat Brynjar Østgård, Norge tilsluttede sig professor Jo Hovs kritiske
bemærkninger. Han pegede herefter på, at § 36 i dele af det praktiske
retsliv har ført til en intellektuel uredelighed og slaphed, idet bestem-
melsen påberåbes rutinemæssigt uden nogen form for analyse eller
argumentation.

Dette er uheldigt, fordi klienter og publikum i øvrigt herved bibrin-
ges en opfattelse af, at man altid kan slippe ud af problematiske kon-
trakter eller kontraktsvilkår, og derved bliver kontraktsparterne min-
dre agtpågivende ved udarbejdelsen af deres aftaler. Vi bør derfor
såvel i retspraksis som i den juridiske teori og i behandlingen af § 36
i øvrigt understrege de strenge krav, som bestemmelsen trods alt stiller
- og bør stille - for at gribe ind i en aftale.

Professor, dr jur. Børge Dahl, Danmark takkede alle deltagerne for en
debat, der generelt havde været ført på et højt niveau. Debatten havde
efter hans opfattelse til fulde bevist, at det emne, der var på program-
met i dag, bestemt ikke er uddebatteret.

Indlæggene havde også bekræftet, at problemstillingen er kom-
pleks, og også for kompleks til at kunne håndteres i en enkelt generel
formel.

Han bemærkede videre, at EF-direktivet om urimelige aftalevilkår i
forbrugerforhold er en realitet, hvad enten man bryder sig om ind-
holdet eller ej, og at Danmark dermed umiddelbart er forpligtet til at
implementere dette og til at fortolke aftalelovens § 36 i overensstem-
melse hermed.

Man kan have større eller mindre sympati for sorte eller grå lister,
men denne diskussion minder en del om diskussionen; obligationsret
generelt i forhold til enkelte kontrakter, for vi har jo allerede i nordisk
ret mange lister f.eks. i reglerne om forbrugerkøb, i funktionærloven
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m.m. Formålet med sådanne lister er at tilbyde en hjælp til den, der
skal udforme, fortolke eller fuldbyrde en kontrakt. Det gælder her om
at styrke den forudgående, klausulorienterede, abstrakte bedømmelse
og at gøre det på en måde, der ikke hindrer den individuelle bedøm-
melse, som også er værdifuld, og som ingen har anfægtet eksistensen
af. Korreferenten takkede herefter referenten Viggo Hagstrøm for
hans skriftlige indlæg, som havde været styrende for kvaliteten af da-
gens debat.

Professor, dr.jur. Viggo Hagstrøm, Norge takkede debatdeltagerne, og
særlig korreferenten Børge Dahl, for indlæggene. Han gav endvidere
udtryk for, at han på ingen måde anså EF-direktivet for at være et
fremskridt. De vilkår, der er medtaget på listerne over urimelige vilkår,
er der ikke noget nyt i, og det beviser blot, at de nordiske lande længe
har været på den rigtige vej. Han fandt endvidere som konsumentom-
bud Erik Mickwitz ikke, at sådanne typekataloger er noget egnet al-
ternativ til den nordiske forhandlingsmodel.

Herefter afsluttede ordstyreren, advokat Helge Morten Svarva, Norge
debatten og takkede alle deltagerne for deres bidrag.


