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Debatlederen, professor Jan Ramberg, Sverige:

Jag hälsar Er alla välkomna och ett särskilt tack vill jag rikta till vår referent,
professor Torgny Hastad från Uppsala och till korreferenten professor Kai Krü-
ger från Bergen för det förnämliga arbetet som de har lagt ner på underlagen för
vår debatt. Professor Håstads referat tar upp ett stort antal avtalsrättsliga pro-
blem och det framgår att flertalet av problemen helt eller delvis måste lösas utan
hjälp av avtalslagen. Och debatten hoppas jag nu kommer att kretsa kring frågan:
är detta tillstånd bra eller dåligt? Referenten trycker också på behovet av vägled-
ning - inte bara för domaren, som skall avgöra ett avtalsrättsligt problem, utan
kanske främst för avtalande parter. Får de tillräckligt besked om vad som skall
göras och var de står i olika sammanhang? Mot det får vi naturligtvis ställa faran
av att låsa rättsreglerna i mer eller mindre precisa bestämmelser som snabbt kan
bli otidsenliga. Detta gäller kanske främst reglerna om den så kallade avtalsme-
kanismen i avtalslagarnas första kapitel. Det kanske är just här som det verkliga
reformbehovet föreligger. Skillnaden mellan behandlingen av avtal som ingås
mellan personer som är samtidigt närvarande och sådana som inte är det - mellan
avtal inter presentes respektive absentes - kan möjligen förefalla egendomlig i en
tid när parterna snabbt kan komma i förbindelse med varandra och när avtal in-
gångna genom elektroniska meddelanden snabbt vinner terräng. Sådana frågor
måste man givetvis överväga noga innan man tar ställning till regler för avtals in-
gående.

Det kan i vår debatt vara ändamålsenligt att dela upp frågeställningarna i olika
avsnitt. Redan nu vill jag säga att det första man bör ta ställning till det är om det
finns något i nuvarande avtalslagar som är otidsenligt eller felaktigt eller där man
känner behov av en ändring. Låt oss till exempel diskutera frågan om löftesprinci-
pen, nämligen om ett skriftligt anbud in dubio skall anses vara bindande under en
viss legal acceptfrist. Möjligen kan man också ifrågasätta regeln i 32 § 2. stk. om
rättsläget när ett meddelande som har överbringats per telegraf eller bud har för-
vanskats. För det andra, och kanske ännu viktigare, är frågan om avtalslagarna
bör kompletteras med sådant som inte finns där nu, till exempel allmänna regler
om lojalitets -upplysnings- och klargörande plikter. Skall vi ha en allmän regel om
passivitet, skall vi ha regler för avtalstolkning, bör „jämkningsparagrafen", 36 §,
preciseras och kompletteras? Bör vi ha regler om annat än, om jag så får säga
„regelrätt" avtalsbundenhet? Regler om culpa in contrahendo, om „letters of in-
tent", „letters of comfort", „föravtal" och andra regler avseende avtalets första-
dium? Ja, detta var bara några exempel på sådant som man kan diskutera. Och
redan dessa exempel säger oss att vi har stor tidsbrist. Det är min förhoppning att
debatten inte skall förlora sig i meningsutbyten om den mer eller mindre exakta
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utformningen av ändrade eller nya bestämmelser i avtalslagarna, utan att den i
stället skall koncentreras på själva lagstiftningsbehovet. Jag vädjar alltså till Er att
observera det lilla frågetecknet efter temat som vi skall debattera, nämligen re-
formering av de nordiska avtalslagarna - frågetecken. Vi skall alltså inte dis-
kutera främst hur reformeringen bör gestaltas och hur eventuellt nya avtalslagar
skall utformas. Efter referentens och korreferentens anföranden skall jag som
sagt återkomma med förslag till riktlinjer för debatten.

Referenten, professor Torgny Hastad, Sverige:

Temat för diskussionen i dag är, om de nordiska avtalslagarna behöver refor-
meras. Det är hög tid att den frågan ställs, eftersom frågan redan är besvarad
med ja, i varje fall i Finland och kanske också i Norge. I Finland finns sedan flera
år en utredning tillsatt, i Norge sedan något år. Efter det att jag avgav mitt referat
till detta möte, har den finska kommittén dessutom lagt fram ett förslag till änd-
ringar i avtalslagen, framför allt i första kapitlet, och ett förslag till en särskild lag
om standardavtal. Jag skall inte här gå in närmare på det finska förslaget; jag för-
utsätter att det kommer att presenteras ifrån finskt håll så småningom. Jag har
också fått intrycket av det finska förslaget att man egentligen hade velat gå längre
men i avvaktan på de övriga nordiska länderna nöjt sig med att lägga fram en par-
tiell reform.

I Sverige och i Danmark har man ännu inte bestämt sig för om avtalslagarna
behöver reformeras. Sverige avvaktar förmodligen vad som händer vid detta mö-
te. Beträffande Danmark vet jag inte riktigt vilka planer som finns.

När jag blev tillfrågad om att skriva detta referat och började fundera på äm-
net, var jag inledningsvis tämligen skeptisk till en reform av avtalslagarna. Visser-
ligen är det så att avtalslagen i mycket liten utsträckning speglar de moderna pro-
blemen på avtalsrättens område och visserligen är avtalslagen delvis föråldrad,
men det spelar kanske inte så stor roll. Domstolarna har kunnat klara av att ge-
nom rättspraxis skapa nya principer och tycks inte ha hindrats nämnvärt av av-
talslagens tillkortakommanden. Dessutom kan man säga att många problem inom
avtalsrätten är så oerhört subtila att det är väldigt svårt att skriva en lagtext som
är någonlunda precis och därmed meningsfull utan att den hindrar domaren. Det
finns säkert väldigt många som anser att det skall vara ett betydande utrymme för
fritt domarskön på det här området. Så småningom kom jag ändå fram til att det
finns övervägande skäl för att man bör reformera avtalslagarna, och jag skall nu i
korthet ge några argument för detta. Det är inte fråga om att jag går igenom hela
mitt inledningsanförande, men några huvudpunkter kan antydas.



Reformering af de nordiske aftalelove? 253

Ett första skäl är internationellt. Det finns nu en färsk konvention från 1980,
Wien-konventionen om internationella köp, som innehåller en avtalsrättslig del.
Denna har de nordiska länderna inte velat ratificera och bygga in i de nordiska
köplagarna. Anledningen härtill lär framför allt vara att den internationella kon-
ventionen bygger på kontraktsprincipen, eller regeln att en part som avger ett an-
bud kan fritt återkalla anbudet till dess att detta är accepterat, medan de nordiska
avtalslagarna bygger på löftesprincipen som innebär att ett anbud är bindande un-
der en skälig acceptfrist. I själva verket innehåller konventionen ganska intet-
sägande formuleringar på den här punkten, men grunduppläggningen är i varje
fall kontraktsprincipen. Ett annat exempel rör frågan om avtalsbundenhet för en
huvudman eller för bakomliggande led när någon ingår avtal i eget namn (kom-
mission) . På den punkten finns det också en färsk internationell konvention (1983
års UNIDROIT-konvention). Den bygger, åtminstone delvis på ett annat synsätt
än det nordiska, nämligen på ett anglosaxiskt. - Jag ser knappast på någon av de
här två aktualiserade punkterna ett behov av en reform sett från rent nordisk syn-
punkt. När det gäller införandet av kontraktsprincipen kan man säga, att det är
lätt för en part, som inte vill vara bunden av ett anbud, att skriva detta i anbudet,
vilket i så fall f ritar honom enligt de dispositiva nordiska avtalslagarna. Men det
förefaller ändå rimligt att man i nordiskt samarbete inför framtida internationella
överläggningar ser över grundläggande ståndpunkter.

Sedan kan det konstateras att utvecklingen på vissa punkter helt enkelt gått
ifrån avtalslagen. Denna är antingen missvisande eller i varje fall helt ofullstän-
dig. Jag tror att det bästa exemplet är fullmaktskapitlet. Avtalslagarna bygger
mycket tydligt på att huvudmannens bundenhet förutsätter ett åtagande från hu-
vudmannen. Detta modifieras egentligen bara av att, om huvudmannen har gjort
ett misstag, han blir bunden av den befogade tillit som tredje man fått av en för-
vanskad fullmakt, när huvudmannen svarar för förvanskningen. Det finns därmed
i princip obegränsade möjligheter för huvudmannen att ge en fullmakt men sam-
tidigt tydligt inskränka behörigheten som det passar honom, t ex i allmänna köpe-
villkor. Det här stämmer ganska dåligt med de psykologiska realiteterna vid av-
talsförhandlingar, och det har också kommit nyskapelser i praxis och i lagstift-
ningen. I praxis har det ju sedan länge vuxit fram regler om toleransfullmakter
eller beteendefullmakter. Vidare finns, åtminstone i Sverige, HD-prejudikat
(NJA 1986 s 596) om att - vid tolkning av avtal som börjat fullgöras, dvs när ogil-
tighet inte är något praktiskt alternativ - huvudmannen tillräknas vad fullmäkti-
gen vet rörande tredje mans inställning, även om en fullmäktigens behörighet är
synnerligen inskränkt. Detta gäller i varje fall i förhållande till konsumenter, men
det är tänkbart att tolkningsprincipen vid behov skulle appliceras även mellan nä-
ringsidkare. - Fullmaktreglerna tänjs nu också i den nya köplagstiftningen, där
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det givits regler om ansvar för uppgifter lämnade av annan för säljarens räkning,
som det heter. Det förklaras i köplagens förarbeten att det icke är fråga om full-
maktsregler. Emellertid bygger åtminstone några exempel på att det finns ett av-
tal mellan säljaren och den som lämnar uppgifterna. Om nu säljaren blir bunden
av de uppgifter som den andre lämnar på grund av ett stadgande i köplagen, är
detta ett mycket klart exempel på fullmakt, nämligen ställningsfullmakt. Före-
teelsen faller helt under definitionen på ställningsfullmakt. Man kan fråga sig om
den fortsatta utvecklingen av avtalsrätten skall ske i andra lagar än avtalslagen, t
ex i köplagen, eller om vi skall återföra centrala frågor om avtals tillkomst och av-
tals innehåll till avtalslagen. -I detta samanhang kan också nämnas ansvar för s k
befordringsfel. I avtalslagen behandlas bud och telegram. I fortsättningen blir väl
telefaxproblem och liknande väl så viktiga. Ståndpunkten att risken ligger på
mottagaren och inte på avsändaren, som har valt medel för befordran, förefaller
något överraskande även när en utomstående mänsklig faktor varit inblandad.

Det som främst bör diskuteras tycker jag emellertid är alla de frågor där av-
talslagen inte innehåller något besked, dvs frågor som är olösta i avtalslagen. Jag
har intrycket att avtalsrätten måste vara svårtillgänglig för den vanlige juristen på
grund av avsaknaden av lagtext och på grund av att prejudikaten ofta är kasuellt
avfattade. Detta sammanhänger naturligtvis med att vi rör oss på ett subtilt om-
råde, och det är, som jag nämnde alldeles nyss, också svårt att skriva regler som
inte inskränker på domarens frihet. Men jag tror ändå att läget kunde förbättras,
om man skrev in fler utfyllande regler i första kapitlet av avtalslagen. Skulle av-
talslagen innehålla ett antal deklaratoriska regler, så skulle det för det första bli
lättare för avtalsparterna i affärslivet att anpassa sig efter dessa regler när de skö-
ter sina avtalsförhandlingar. För det andra så skulle de ha en mycket bättre ut-
gångspunkt för förlikningar än i dag, när de kom i tvist med varandra. Eftersom
de ofta har kunnat se att det finns en utfyllande regel i avtalslagen, minskar för
det tredje också behovet för domstolarna att väga omständigheterna på guldvåg,
som de gör idag. Domstolarna kunde tillämpa lagen mer mekaniskt, om de i för-
hållande till parterna kunde peka på att det finns utfyllande deklaratoriska regler
i avtalslagen.

För att visa vad det kan handla om, så har jag i mitt referat tagit upp åtskilliga
frågor. Jag skall inte gå igenom dem här, i varje fall inte i detalj, men jag kan
nämna några exempel där jag tror att man skulle kunna typisera bedömningen.

Till att börja med kan man göra en indelning vad gäller förbehåll om be-
kräftelse. Det är exempelvis en grundläggande skillnad mellan ett förbehåll som
går ut på att parten själv skall avge en bekräftelse, exempelvis att „slutlig be-
kräftelse följer". Då bör det nog i allmänhet kunna anses, att parten ännu inte
har bundit sig. Detta kunde återspeglas i lagen för att vi skall slippa diskussioner,
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om sådana tillägg bara syftat till att åstadkomma bevisning eller haft med bunden-
heten att göra. Vi skulle då också få en legal bas för bedömningen av trestegsmo-
dellen anbud - accept - orderbekräftelse; har en part i något som eljest ser ut som
ett anbud skrivit att han skall bekräfta erbjudandet, så är han inte bunden av er-
bjudandet förrän det följer ytterligare en förklaring av den parten. - Gör en part
däremot ett förbehåll om att motparten skall bekräfta, så är det typiskt sett något
annat. Det bör då rimligen uppfattas så att parten är ute efter bevisning om det
ingångna avtalet. Även detta tror jag man skulle kunna ha en utfyllande regel
om. Den här indelningen stämmer med rättspraxis i Sverige.

Verkan av avtal om skriftlig form för det kontrakt parterna håller på att för-
handla om bedöms in casu i praxis, åtminstone i Sverige. Jag föreställer mig att
man skulle kunna våga ha en regel om att avtal om skriftform rörande det aktuel-
la avtalet skall skjuta bundenheten på framtiden. Då vet den part som vill att
bundenhet skall inträda redan när muntlig överenskommelse föreligger, att han
måste göra ett förbehåll om detta under förhandlingarna. Rättsverkan av avtalad
skriftform behöver inte vara en helt öppen fråga. Om parterna däremot träffar ett
avtal om skriftform avseende framtida ändringar, som ännu inte är föremål för
förhandlingar, bör tolkningsregeln vara den motsatta.

Ett delikat problem gäller etappuppgörelser där parterna konstaterar att de är
eniga om huvudvillkoren men skall fortsätta att förhandla. Det råder nu stor
ovisshet rörande frågan om och i vilken utsträckning parterna i sådana fall kan
vara avtalsbundna. På detta område är det synnerligen svårt område att fånga in
nyanserna, men jag har skissat en regel i mitt referat som siktar till att man skulle
låsa in en part, som gör en etappuppgörelse, i de positioner som han hittills har
intagit. Han skulle inte kunna backa från ingångna positioner, och han skulle inte
kunna höja de yrkanden som han preciserat rörande återstående frågor, om den
andra parten är beredd att sluta avtal på yrkad nivå. Bryter en part mot dessa reg-
ler, skulle han få finna sig i att svara med det positiva kontraktsintresset.

Rörande standardavtals inkorporering borde man i avtalslagen försöka reglera i
vilken utsträckning hänvisning till standardavtalet måste ske och i vad mån villko-
ren måste bifogas för att överraskande villkor skall gälla.

Avtalslagens dissensregel är högst otillfredsställande. Det krävs i princip full-
ständig konsens enligt par. 6 första stycket. Det ges bara en liten ventil i sjätte
paragrafen andra stycket. Den regeln duger inte. Den öppnar en möjlighet för
parter att, åberopande små skillnader, hoppa av avtal. En sådan möjlighet bör in-
te finnas och skulle antagligen inte accepteras i praxis, men det ges inget besked
om hur man skall fastställa avtalsinnehållet när par. 6 andra stycket avtalslagen
inte slår till. Här behövs det en komplettering. Möjligen invänds att detta är ett
område som är så oerhört intrikat att tvisterna får lösas från fall till fall. Om pro-
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blemen är så oerhört intrikata, tyder det å andra sidan på att den ena lösningen är
i stort sett lika bra som den andra, och då skulle man kanske kunna välja att ha
någon av dem som huvudregel i lagen. Jag har för egen del vad gäller s k battle of
forms skissat på vissa lösningar, vilka har drag av last shot-principen. Detta är ett
ämne som absolut bör diskuteras inför en ny avtalslag.

I samband med det sista vill jag nämna frågan om subjektiva regler i avtals-
lagen. Det sägs ganska ofta i litteraturen att man inte bör ha subjektiva regler
därför att sådana är svårtillämpade. Jag kan inte fullt instämma i detta. Jag tror
visserligen att, om ett flertal deklaratoriska regler skrivs in i avtalslagen, behovet
av att falla tillbaka på subjektiva regler för att fastställa ett avtals innehåll kom-
mer att minska. Men jag tror inte att man kan helt avvara subjektiva regler. Det
beror på att det finns ett samband mellan avtalslagens ogiltighetsregler och avtals
innehåll. Om en part beter sig ohederligt, finns det regler om ogiltighet i tredje
kapitlet. Dessa kan tillämpas på ett tidigt stadium, men när avtalet har börjat full-
göras så är de inte särskilt dugande längre. Då måste det finnas någon mot-
svarighet i första kapitlet avtalslagen, som positivt fastslår ett avtalsinnehåll till en
nackdel för den part som har betett sig ohederligt. Jag tror dock att par. 6 andra
stycket måste modifieras en del, så att en part skall ha haft ett visst fog för sin
uppfattning eller motpartens tystnad vara ohederlig för att motparten skall be-
höva reagera. Här blir det naturligtvis ett samspel med eventuella nya dekla-
ratoriska regler.

Tiden går så jag skall avrunda med att säga, att ett annat viktigt område att
överväga är naturligtvis frågan om tolkning och fastställande av avtalsinnehåll, in-
te bara frågan om avtals tillkomst eller icke tillkomst. Den tillitsprincip som nu
indirekt framgår av par. 32 första stycket avtalslagen är så central, att den gärna
kan skrivas in redan i första kapitlet tillsammans med den lojalitetsregel som jag
redan har berört. I övrigt tror jag inte att det är särskilt meningsfullt att skriva fyl-
liga regler om avtals tolkning i första kapitlet avtalslagen. Vi har visserligen ett
flertal tumregler, typ oklarhetsregeln, men det är svårt att ange på vilket stadium
de skall tillgripas. Därför tror jag att övriga tolkningsregler lika gärna kan lämnas
utanför avtalslagen.

Sammanfattningsvis hoppas jag att genom mitt referat i varje fall ha demonstre-
rat att det i avtalslagen finns många oklara punkter, som jurister i gemen an-
tagligen har mycket svårt att få grepp om. Jag hoppas att jag också har demon-
strerat att det antagligen går att komma lite längre med deklaratoriska regler än
vad som står i avtalslagen för närvarande, och för att ge lite mer kött på benen så
har jag vågat skriva ut vissa preliminära rekommendationer i referatet.

Svaret på rubrikens fråga blir alltså för min del att avtalslagen bör reformeras,
och detta bör naturligtvis ske i nordiskt samarbete.
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Korreferenten, professor dr. jur. Kai Krüger, Norge:

I et grundig og veldokumentert innlegg har referenten entydig og klart tatt til
orde for at de nordiske avtalelover er modne for revisjon og bedre tilpasning til
dagens forhold. Han er i så måte helt på linje med sin forgjenger Folke Schmidt,
som på det 24. Nordiske Juristmøte i Stockholm 1966 besvarte det samme spørs-
mål som i dagens emne bekreftende - om enn den gang med noe lunken støtte
blant debattantene.

Den gang var det særlig forbrukervern, standardkontrakter og ønsket om for-
malisert domstolskontroll med avtales rimelighet som sto i fokus. Resultatet er
senere blitt de nordiske „store" generalklausulene og mer spesialisert forbruker-
verneregler, blant annet ved angrefristregler.

Referenten stiller seg preliminært positiv til en reformert og utbygget avtalelov
og anfører flere gode grunner for sitt standpunkt: Ikke bare den pedagogiske inn-
vendningen at loven i så liten grad som tilfellet er reflekterer den moderne av-
talerettens problem, men også at loven har luker og hull og at visse av dens posi-
tivrettslige løsninger kan kritiseres med nåtidens øyne.

Den finske kommissionen för revidering av rättshandlingslagen har allerede
lagt frem sitt betänkande (Kommittébetänkande 1990:20), av kommisjonen seiv
betegnet som en „förberedande utredning", der man foruten endel konkrete end-
ringsforslag i avtalelovens tekst særlig skal merke seg at kommisjonen foreslår en
egen lov om standardvilkår, med materielle regler om vedtagelsesspørsmål, re-
klamasjonsplikt samt enkelte særregler om tolkning av slike avtalevilkår.

Den finske utredningen anbefaler forøvrig at videre reformer i avtaleloven bør
forberedes på et samnordisk plan (Bet. s. 356), noe jeg ikke unnlater å bemerke
nettopp i dette forum.

Et norsk departementsoppnevnt lovutvalg med et vidt mandat til reform av av-
taleloven er i arbeid fra 1989, men arbeider foreløpig uten tradisjonelll nordisk
samordning. Såvidt skjønnes er den svenske holdningen noe avventende, mens
man i Danmark såvidt vites ikke engang har ført avtalelovreformen på dags-
ordenen. I det norske avtalelovsutvalget fungerer jeg for tiden som utvalgets for-
mann, noe som nok preger det jeg har på hjertet. Innen for slike utvalg skal man
kanskje ikke forvente stor tilbakeholdenhet når det gjelder appetitten på refor-
mer som kan sette synlige og varige spor i lovgivningen, særlig ikke i utrednings-
prosjektets tidlige faser.

Som korreferent påhviler det meg særskilt å fremheve uenighet i forhold til re-
ferenten. I hans hovedtese er jeg imidlertid ikke uenig og må i tilfelle overlate til
andre å opponere. Også jeg vil støtte tanken om en kritisk revurdering av de løs-
ninger som våre aldersstegne avtalelover knesetter og av den systematiske og em-

17 Det 32. nordiske juristmøde
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nemessige innpasning disse løsninger har i lovverket forøvrig. For meg vil kanskje
den internasjonale perspektivstilling av emnet, ikke minst i en EF-sammenheng,
men også i lys av modernere kontinentale og angelsaksiske lovreformer, være be-
tydningsfull. Dette forekommer meg viktig at man sikrer at de nordiske løsninger
på dette viktige område står i et gjennomtenkt og begrunnet forhold til den inter-
nasjonale utvikling forøvrig. Dermed har jeg ment å imøtegå en norsk innvending
som har vært luftet mot en tids- og arbeidskrevende reform: Sett at de nordiske
land om noen år allikevel må tilpasse sitt regelverk til EF's direktiver og forord-
ninger, vil da ikke revisjonsarbeidet være bortkastet? Og vil overhodet ikke argu-
mentene for å revidere avtaleloven svekkes når en slik reform allikevel ikke - slik
det i dag fortoner seg - kan påregne full fellesnordisk gjennomslagskraft og opps-
lutning? Vil det da ikke tross alt være bedre å holde på den rest av fellesnordisk
lovgivning den gjeldende avtalelov reflekterer?

De retningslinjer som er nedfelt i de nordiske avtalelover kunne nok vært
utviklet av domstolene i praksis. Men har man først en lov om avtaleslutning,
fullmaktsspørsmål og ugyldighet forekommer det meg klart at det påhviler lov-
giveren å påse at de lovsatte løsninger over tid opprettholder en rimelig solid le-
gislativ basis. Tilpasning til utviklingslinjer i rettspraksis er en del av dette. Dom-
stolene i de nordiske land befatter seg i begrenset grad med aktuelle tvister, der-
for synes det nærliggende å anse aktørene i praksis som vel så naturlige adressater
for nye regler som domstolene. En ny avtalelov bør efter min mening følgelig
henvende seg primært til brukerne og ikke til juristene.

Efter min mening har de nordiske land vist seg rimelig faglig slagkraftige i vikti-
ge internasjonale lovreformer, noe ikke minst Wien-konvensjonen om internasjo-
nale kjøp fra 1980 er uttrykk for. De nordiske land har overhodet gått i bresjen
når det gjelder lovreformer som har vakt internasjonal oppmerksomhet på for-
brukerrettens områder. Er det for optimistisk å tro at en rimelig bred nordisk,
gjennomtenkt og tidsmessig lovgivningspolitisk nytenkning på avtalerettens om-
råde i stedet for å bli et blindspor kan bidra til å påvirke utviklingen også i en eu-
ropeisk dimensjon? Den danske riksadvokat Asbjørn Jensen har gjort seg tanke -
vekkende refleksjoner over det nordiske lovsamarbeid i en EF-tid som jeg her
slutter meg til (TfR 1988. 524). EF's rettslige kontraktsrettsfundament er jo ikke
homogent, men hviler på grunnleggende motsetninger mellom angelsaksisk og
kontinentale prinsipper, der klart profilerte nordiske løsninger kan inngå i tenke-
lige uniformerings- og enhetsbestrebelser.

Mitt bidrag vil dermed ikke bestå i en motsats til innlederens konklusjon, men i
noen kritiske refleksjoner over hvordan en reform av avtalelovene efter min me-
ning bør gripes an, særlig når det gjelder omfang og gjennomføring, legislativt sik-
tepunkt og målsetning.
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Referenten har forholdsvis inngående drøftet en revisjon av den regulering som

nedfeller seg i de tre kapitler som idag utgjør - og utvilsomt fortsatt må utgjøre -

lovens hovedinnhold: Reglene om avtaleslutningen, fullmaktsreglene og reglene

om ugyldighet. Han har føyet til tre mulige emner for regulering i tillegg til dette:

Standardkontrakter, tolkningsregler samt regler om ansvar for culpa in contra-

hendo.

Referenten har riktig påpekt spenningen i regelverket, mellom på den ene side

det opprinnelige, deklaratoriske drag som fortsatt spores i lovens § 1, som for-

utsetter avtalefrihet både vedrørende hva avtaler skal gå ut på og måten avtalen

kommer i stand på - og på den annen side det intervensjonistiske preseptive drag

i kontraktsretten, særlig ved generalklausulen i § 36, men også i § 33 og de ma-

terielle ugyldighetsreglene.

Overhodet må det sondres mellom p d e s en lovreform som tar sikte på å til-

passe den regulering man har til dagens virkelighet ved å luke ut og justere det

som ikke lenger passer - og p d a s en reform som tar sikte på en mer fullstendig

gjennomtenkning av hva som med sikte på 1990-årene, EF-tilpasningen og annen

internasjonalisering bør lovgis, et spørsmål som uvegerlig vil berøre kompetanse-

mønstret i forholdet mellom lovens positivrettslige løsninger, domstolskompetan-

sen - og partsautonomien.

Kaster man sideblikk til lovgivning i andre land vi sammenligner oss med, ned-

feller revisjonsspørsmålet seg til tre hovedtemaer:

(1) Hva slags spørsmål blir gjennomgående underkastet lovregulering i rettssy-

stemer som det faller naturlig å sammenligne norsk rett med? Og ut fra hvilke

målsetninger og behov?

(2) Hvilke lovtekniske og rettssystematiske observasjoner kan gjøres vedrøren-

de opplegget av slik avtalerettslig regulering?

(3) Hvilke avgrensninger er det vanlig å foreta mellom bestemmelser i alminne-

lig avtalelovgivning på den ene side og kontraktsrettslig og annen spesiallov-

givning på den annen?

Jeg har gjort meg noen refleksjoner.

En første er denne: Skal et regle verk om avtalemekanismen slik som i dag pri-

mært utformes som vilkår for gitte, definerte rettsvirkninger ved hel eller delvis

bundethet eller som en mer helhetlig regulering av den faktiske typesituasjon som

karakteriseres ved at to eller flere parter forhandler om å tre inn i noe som kan

ende - eller muligens ikke ender som -et forpliktende avtaleforhold?

Markedsføringslovene er et eksempel på et regleverk om en viss form for virk-

somhet der lovgiveren gir sine anvisninger og knytter sanksjoner til disse, her for-

trinnsvis i form av straf f sanksjonerte forbudshjemler. Forbindelsen med markeds-

føringens implikasjoner i kjøpsforhold er nå underbygget i kjøpsrettslige mangels-
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regler, men sammenhengen med avtalerettsreglene kan synes noe løs og tilfeldig.

Avtaleloven er jo ikke - eller i høyden bare indirekte -regler om hvordan partene

skal opptre. Våre gjeldende regler begrenser seg til å angi materielle vilkår for

hvordan avtalemessig bundethet kommer i stand. M a o blir reglene først effekti-

ve i sluttstadiet, nemlig for grensedragningen bundethet/ikke bundethet. Direkti-

ver som sanksjoneres ved erstatningsansvar skimtes, men høyst sporadisk (§§ 25,

§32.4). Og de ansvarsregler man har er dårlig samstemt med kjøpsrettslige man-

gelsregler og de markedsrettslige inngrepshjemler.

En mer helhetlig reguleringsmodell enn den vi har åpner ikke bare for en mer

systematisk bruk av handlingsdirektiver i form av krav om profesjonell opptreden

i tråd med lojalitetskrav og krav til god forretningsskikk i ulike slutningssituasjo-

ner -og den gir muligheter for implementering av andre rettsvirkninger enn bun-

dethet - f eks erstatningsansvar i forbindelse med utvist klanderverdighet på slut-

ningsstadiet. Det primære synes ikke lenger å være å konsolidere partsautonomi-

en, men å foreta en samlet og mer helhetlig regulering av partenes gjensidige

plikter og rettigheter med tilhørende sanksjoner som treffer best mulig i de inn-

byrdes sterkt varierende forstadier til påtenkt avtaleslutning, fra standardiserte

vare- og tjenesteydelser i forbrukersektoren til kommersielle kontraktsforhand-

linger på mer avansert nivå.

Den erstatningsrettlige vurdering av forhandlinghavari som kan tilbakeføres til

ellers ansvarsbetingede culpa på partens side er et emne som vanskelig kan over-

ses når det skal gjøres legislative vurderinger på området. I en kjent svensk dom

fra 1963 (NJA 1963. 105) ble en påtenkt funksjonær tilkjent erstatning fordi han i

tillit til at han var ansatt - noe han ikke var - pådro seg betydelige forgjeves reise-

omkostninger for å komme til sitt forespeilede nye arbeidssted i Sør-Amerika. En

norsk dissens-dom fra 1981 („Malvik" Rt. 1981. 166) reiser spørsmålet i tilknytning

til uprofesjonell opptreden i forhandlinger på vegne av en kommune i forhold til

en samarbeidspartner som baserte seg på et klarert utbytningsprosjekt. Det lov-

giveren neppe bør lukke øynene for, er en gjennomtenkt utformning av samspil-

let mellom bundethet og erstatning for negativ kontraktsinteresse i følgende situ-

asjoner.

(1) Parten eller hans representant forespeiler uten rimelig grunn at avtale vil

komme i stand.

(2) Parten trekker seg uten saklig og rimelig grunn fra seriøse kontraktsfor-

handlinger som motparten har investert tid og penger i og med rette forventer

skal lede frem til kontrakt.

(3) Parten fortier omstendigheter som allerede på forhandlingsstadiet inne-

bærer at avtale ikke kan eller vil kunne gjennomføres, f eks. interne kompetanse-
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hindringer, offentlige hindringer - eller finansieringsproblemer på grunn av svak
økonomisk status.

Usikkerheten omkring ansvarsreglene i dette område innebærer i praksis en
uklar erstatningsrettlig klassifikasjon, ikke bare når det gjelder den senere ut-
formning av culpavirkninger innenfor rammen av en virksom kontrakt, men også
når det gjelder rettsstillingen ved brutte forhandlinger. Skal utenomobligatoriske
ansvarsregler om erstatning for ikke-integritetskrenkelser - det vi i norsk termi-
nologi betegner som obligatoriske kravs rettsvern - anvendes ved formuestap som
oppstår i kontraktens forstadier? Skal delikts- eller kontraktsrettlige identifika-
sjonsregler anvendes ved utformning av prinsipal- og hjelperansvar når det opp-
står økonomisk formuestap ved menneskelig svikt fra aktører som opptrer på
oppdrag fra forhandlingsparter? Og overhodet: Hvilke grenser skal trekkes for
handlefrihet og kommersielt spillerum når man ikke har annet enn den dom-
stolsskapte culpanorm og løsere forbud mot opptreden i strid med god forret-
ningsskikk (no markedsføringslovs § 1) samt et meget spinkelt domsmateriale å
holde seg til?

Diskusjonen omkring forkontrakter, intensjonsavtaler, „letters of intent" m v -
alle tidligere velkjent og veldebatterte juristmøteemner - er i mine øyne i bunn og
grunn bare en del av dette og ikke primært spørsmål om implementering av an-
gelsaksiske løsninger i en nordisk avtalerettsstruktur.

Den nye norske forsikringsavtalelov (i kraft fra 1.7. 1991) inneholder det kan-
skje mest avanserte vi for tiden har om opplysningsplikt og virkninger av opplys-
ningssvikt i forholdet mellom profesjonell tjenesteyder og privatkunde. Tilsier
ikke denne type regulering en mer tvergående gjennomtenkning av opplysnings-
plikt også på andre kontraktsområder?

At opplysningsplikt og bundethetsvilkår kan være to sider av samme sak viser
en norsk voldgiftsdom fra 1980, lærerik i disse tekstbehandlingstider: Under kon-
traktsforhandlinger returnerte parten en utskrift av kontraktsdokumentet, men
unnlot å gjøre oppmerksom på en mindre endring som var foretatt og som net-
topp fordi det gjaldt tekstbehandling ikke lett lot seg oppdage på den annen side.
Risikoen for at adressaten ikke oppdaget diskrepansen ble lagt på bestilleren som
burde gjort uttrykkelig oppmerksom på at endringen var foretatt (ND 1980. 245
NV).

Vår samlede regulering av avtaleretten efterlater et annet inntrykk i dag enn
for femti år siden. Avtalerettslige emner er undergitt regulering i det man kan
kalle spesiallovgivningen, og det må ligge nær å stille spørsmål om den lovteknis-
ke avstemning i forhold til avtalerettslig regulering utenfor avtaleloven selv, sær-
lig når det er tale om sammenfallende eller avvikende løsninger i forhold til det
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som står i avtaleloven selv. Ikke minst gjelder at viktige regler om materiell kom-
petanseutøvelse på vegne av det offentlige samt ved slutninger på vegne av sel-
skaper og sammenslutninger aktualiserer en avtalerettslig vurdering av forholdet
mellom avtalelovens regler om stillingsfullmakt og annen kompetanseutøvelse på
andres vegne på den ene side og selskapsrettlige regler om virkninger av kompe-
tanseoverskridelse på den annen. Den norske aksjelovs §8-15 har en regel om
virkninger av kompetanseoverskridelse i selskapsforhold overfor tredjemann som
kanskje og kanskje ikke - er en utfyllende presisering av avtalelovens regel om
stillingsfullmakt i § 10 annet ledd. Problemet er at avtalelovens konsekvente skille
mellom intern instruks og ekstern kompetanse (på svensk sondringen mellom
„behörighet" og „befogenhet") ikke har noe klart definert motstykke i aksjeloven
eller i forvaltningsrettslig kontraktsteori.

Det er heller ikke lett å gi klare svar på hvorfor reglene om fullmektigens
objektive hjemmelsansvar i avtalelovens § 25 ikke er blitt justert og endret i takt
med de praktisk sett langt viktige regler om arbeidstagers eget ansvar i skadesers-
tatningslovgivningen og personlig ansvar for aktører som opptrer på selskapets
vegne i for eksempel den norske aksjeselskapslovens § 15-1.

Dagens avtalelov gjelder bare på formuerettens område, jfr. §41. Dette er en
realitet i norsk rett, der Høyesterett har avvist i en § 36-prøvning av ektepakt (Rt.
1985. 1291). Her er efter min oppfatning den norske rettstilstand ikke i overens-
stemmelse med utviklingslinjene i Norden forøvrig, der man åpenbart ikke har
sett problemer med å analogisere fra §36 til både bidragsavtaler, skifteavtaler, ek-
tepakter og samboeravtaler. Jeg kan overhodet vanskelig se hvordan begrensning
mot familierettens avtaler kan opprettholdes på rettspolitisk grunnlag. Siktepunktet
må her som ellers i avtaleretten bli å få i stand en forstandig balanse mellom ålmen-
ne regler i en avtalelov og spesialregulering i ektefelle- og arv- og skiftelovgivningen.
Det spørsmål man her kan stille, er om dagens emne nødvendiggjør en mer helhetlig
kritisk vurdering av lövverkets regler om kontraktsforhandlinger og avtalers inngåel-
se, uavhengig av om det dreier seg om avtaleloven selv eller spesiallovgivning.

Et enkelt eksempel: Den norske ektefelielovs § 14 forutsetter at ektefellen skal
samtykke skriftlig når hjemmelsmannen avhender fast eiendom i felleseie som tje-
ner til ektef ellenes felles bolig. Her er konsekvensene imidlertid ikke de samme
som ved annen kompetanseoverskridelse; ektefellen er henvist til aktivt å fremme
omstøtelsessøksmål innen lovens frister (§§ 16 flg).

La meg så gå over til standardkontraktene, som nå efterhvert ikke bare frem-
bringer positivrettslige nydannelser, men som i stigende grad fremtrer som lov-
tekniske spesialiteter. Sist ved det finske lovforslaget, som sikter mot en dualis-
tisk regulering med endringer i rättshandlingslagen og dessuten en egen lov om
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standardkontrakter, definert som „. .avtalsvillkor, som har uppgjorts för att an-
vändas i flera enskilda avtal mellan olika avtalsparter".

Særregler om standardvilkår er ikke noe nytt. Den tyske AGB 1976 er nettopp
et regelverk om standardvilkår, definert som „. . .alle für eine Vielzahl von Ver-
trägen vorformulierten Vertragsbedingungen . . . " likegyldig „. . .in welcher
Schriftart sie verfasst sind und welche Form der Vertrag hat . . ." - og den eng-
elske Unfair Contract Terms Act 1977 har regler som kommer til anvendelse på
„written standard terms of business" (Sect 3).

I norsk rett har man foreløpig få eksempler på tekniske særregler om standard-
vilkår når vi ser bort fra særregler om at vilkår for visse typer av mellommanns-
virksomhet, for eksempel eiendoms- og fondsmegling - må være autorisert av det
offentlige. Et forsøk på særregler om standardvilkår finner man i husleielovens. §
5: „. . .blankett som er trykt eller fremstilt på annen mekanisk måte".

Mitt spørsmål er dette: Kan det gis noen virksom og effektiv definisjon som
skiller standardvilkår fra andre kontraktsvilkår? Hvordan vil det finske lovforsla-
get passe på enslydende kontraktsvilkår som er lagt inn i tekstbehandling på ad-
vokat- eller meglerkontoret? Hva med fotokopierte håndskrevne avtaler som ef-
ter vellykket bruk gjentas ved senere anledninger? Jeg er selv overhodet skeptisk
til nytten av særregler som bare skal komme til anvendelse på kontraktsvilkår
som tilfredsstiller et eller annet slikt standardiseringskriterium.

Som referenten dessuten gjør oppmerksom på, går det rettspolitisk interessante
skille ikke mellom standardkontrakter og individuelt avfattede kontraktsvilkår,
men mellom vilkår som uttrykker en rimelig grad av forhandlingsinnvirkning fra
partens eller hans organisasjons side på den ene side - og kontraktsvilkår som ik-
ke har slike kvaliteter på den annen. Særlig gjelder det de uvanlige og efter kon-
traktstypen atypiske kontraktsvilkår som parten ønsker lagt til grunn. Hvorvidt
slike vilkår formelt sett har et standardpreg eller ikke forekommer meg mindre
interessant. Den tid da man fritt kunne hetse bruk av kontraktsvilkår for deres
urimelige ensidighet fordi det gjaldt standardvilkår, er et tilbakelagt stadium, jfr.
Mads Andenæs' monografi Kontraktsvilkår (1989). Skalaen spenner i virkelig-
heten fra tilfelle der standardvilkår med rette kan oppfattes som ensidig maktut-
foldelse og derfor vurderes skeptisk og restriktivt - til bransjevilkår som nettopp
reflekterer noe henimot deklaratoriske rettsdannelser på kontraktsområdet og
som domstolene kanskje strekker seg uvanlig langt for å legge til grunn (Rt. 1973:
967, sml. NJA 1978. 432, men på den annen side UfR 1980. 96 DaHR). Disse re-
elle forskjeller tviler jeg på om man kan uttrykke i en lovtekst.

La meg gå over til noe annet. Regler om kontraheringsplikt finnes for norsk
retts vedkommende i prisloven av 1953 og spiller i praksis en viktig rolle både på
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næringsområdet og i den private sektor. (I dansk rett viser dommen i UfR 1987.
422 DaHR at behovet er det samme: her ble f jern varme vilkår vurdert ut fra en
spesiell bestemmelse i varmeforsyningslovens § 29 stk. 4). Det slår meg at de nor-
diske generalklausuler på dette punkt kommer til kort fordi lempning (jämkning)
forutsetter en allerede eksisterende avtale. Det oppstår med andre ord grense-
snittspørsmål i forhold til avtalelovens § 36 når det ikke er avtalevilkårene men
kontraheringsvilkårene den svake part har vernebehov overfor. Det norske Pris-
råds mangeårige, mangfoldige men lite påaktede praksis viser iallfall i norske for-
hold at det ikke er noe lite behov man står overfor her.

Kontraktsrettslige aspekter ved kommunikasjon og informasjonslovgivning i
forbindelse med markedsføring preger både de kommende kjøpslover og annen
kontraktsrettslig spesiallovgivning. Det er et spørsmål om en kommende avtale-
lov i større grad burde ta opp generelle aspekter ved opplysningsgivning og kom-
munikasjon før og på slutningsstadiet. Et slikt spørsmål er betydningen av pristil-
bud i annonser, kataloger og reklamemateriale, et annet er den form for avledet
bundethet som man møter i de nye regler om mangler ved opplysningsgivning i
markedsføringen. En dansk dom UfR 1985. 877 DaHR avdekker her en pro-
blemsstilling som pussig nok ikke har nedfelt seg i annen avklarende nordisk
rettspraksis: Var forretningens annonserte priser å anse som bindende tilbud som
forhandlerne ikke kunne fragå i forhold til publikum? Jeg syns referentens til-
slutning til Wien-konvensjonens Art. 14 stk. 1 på dette punkt er en for streng løs-
ning fordi man her forutsetter at det adresserte utsagn skal rette seg til „one or
more specific persons". Det forekommer meg betimelig å ta forretningen på or-
det og pålegge den næringsdrivende å seige til de priser han har annonsert med og
som publikum tar for god fisk. Interessante spørsmål knytter seg her forøvrig til
tekniske feil som oppstår i det informasjonsbærende medium, for eksempel kor-
rekturfeil i avisens annonseavdeling.

Avtaleloven i dens nåværende form angår et topartsanliggende. Spørsmål om
tredjemanns rettsstilling skimtes, men forholdsvis sporadisk og fragmentarisk. Ik-
ke desto mindre er spørsmålet om kontraktsutenforståendes stilling ved kon-
traktsslutning og kontraktsavvikling blitt praktisk og betydningsfullt, noe ikke
minst kjøperettslige direktekravsregler er et uttrykk for (for eksempel no kjl 1988
§ 84). Ikke bare avtalens generelle tredjemannsvern fremtrer som et forholdsvis
lite utviklet rettsområde.

Også de nordiske generalklausulene reiser uavklarte tredjemannsspørsmål, bå-
de når det gjelder hvor langt tredjemann overhodet kan påberope seg § 36 og når
det gjelder spørsmålet om hensynet til tredjemann legitimt kan anføres av en kon-
traktspart som vil angripe en avtalebestemmelse ut fra §36.

Referenten er skeptisk til særregler i avtaleloven om forbrukere. Det er jeg og-
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så. Og særlig i den form som har vært luftet, at forbrukeravtaler skulle tas ut av
en almindelig avtalerettslig regulering og underkastes regulering i en spesiell for-
brukera vtalelov. Jeg slutter meg også til referenten når han lufter tvil om der er
god forbrukerpolitikkk å gi forbrukere en mer generell tilbaketredelsesrett fra en-
da ikke aksepterte bestillinger.

Hva slags regler skal man ha om hvordan avtaler kommer i stand?
Lovens gjeldende fokusering på utvekslingen av tilbud og aksept stenger som

kjent ikke for andre mater å etablere dispositiv bundethet på. Spørsmålet er om
noe større oppmerksomhet bør vies kontraksforhandlinger som mer gradvis leder
frem til bundethet.

Forankringen i partsviljen som avtalefundament har gradvis veket plass for
objektiviserte vurderinger knyttet til erklæringer og utsagn og dermed typiske
normaladressaters situasjonsoppfattelse i gitte typetilfelle. Referenten og andre
før ham - ikke minst Palle Bo Madsen (TfR 1986. 597) - har underbygget både
culpa - i form av passivitet og på annen måte - samt opptreden i strid med god
forretningsskikk som likeverdige stiftelsesgrunnlag i forhold til partsdisposisjon.
Tilegnelse og verdiskapende aktivitet fra profesjonsutøveres side vil efter
omstendighetene avdekkke nye varianter av berikelse som basis for betalingskrav
i forhold til urimelig passive mottagere. Det er spørsmål om finstilte koblinger
mellom nyanser på vilkårssiden på den ene side og differensierte virkninger
på den annen, både i hovedvalget mellom erstatningsansvar og bundethet,
men også i form av mer graderte oppfatninger av hva bundethet innebærer.
Kjøpsloven er seiv på et sentralt punkt uklar: Hva er det egentlig for slags
erstatningsansvar seigeren pådrar seg ved opplysningssvikt (norsk kjøpslov 1988
§18)?

Er det et ansvar for tap kjøperen er påført ved å stole på at opplysningen var
riktig? Eller et ansvar for at kjøperen blir stillet som om opplysningen virkelig var
riktig? Spørsmålet er pussig nok oversett i lovmotivene og står så langt jeg kan
skjønne åpent.

Til det kommer at grensen mot erstatningsrettslige culparegler står nå for fall,
både ved utviklingslinjer i erstatningsretten som peker i retning av verdikompen-
sasjon og berikelse som en likeverdig erstatningsrettslig sanksjon samenlignet
med dekning av dokumentert økonomisk tap (Rt. 1981. 1215) - og ved regler om
at culpa utvist på forhandlingsstadiet bør kunne lede til enten erstatningsansvar
eller avtalerettslig bundethet, både ved passivitetsculpa og på annen måte. Lov-
giveren har her en utfordring til å gjennomføre en mer helhetlig regulering av vil-
kår og virkninger enn den man i dag finner i loven.

Et sentralt spørsmål knytter seg til løfteprinsippet, forutsatt i den gjeldende § 7,
altså den kontinentale regel om at det ensidige autonome utsagn binder avgiveren
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og gir adressaten opsjon på avtaleslutning - som motsats til reglen i common law
om at bundethet forutsetter „consideration". Referenten har redegjort for Wien-
konvensjonens kompromissregel i Art. 16 stk. 2 b. og for amerikanske nydannel-
ser i UCC. Jeg tror som han at vi i Norden bør holde på at adressater kan stole på
dispositive utsagn. Det legislative spørsmål som da trenger seg på, er om man bør
slå inn på den samme dualistiske lovteknikk som i kjøpsloven, nemlig ved å gi av-
talerettslige særregler om internasjonale eller multinasjonale slutninger som er
bedre tilpasset for eksempel common law. Kan det overhodet være grunnlag for i
større grad enn i dag å splitte regler om nasjonale og internasjonale forhold in-
nenfor rammen av kontraktsrettslovgivningen - også på områder der man ikke er
konvensjonsforpliktet til dette?

Feilskriftregelen i den gjeldende avtalelovs § 32 sondrer skarpt mellom av-
giverfeil og feil oppstått underveis til adressaten, ut fra datidens forhold billed-
gjort ved telegraferingsfeil og budfeil. Mens avgiverfeil leder til bundethet i for-
hold til godtroende adressat, gjelder noe annet når feilen er oppstått underveis og
skyldes teknisk eller menneskelig svikt. Selv culpa på avgiversiden leder i slike til-
felle bare til erstatningsansvar for negativ kontraktsinteresse, ikke til bundethet.

Dette forekommer meg å være et problematisk skille og jeg stiller spørsmål ved
om det bør opprettholdes. Avgiveren bør efter min mening ha risikoen for at det
utsagnsbærende medium valgt av ham - det være seg personer eller teknologi - er
rimelig skikket til å gjengi utsagnet på en tilfredsstillende måte. Man bør etter
min mening gå lenger enn til culpaansvar og pålegge oppdragsgiveren risikoen for
menneskelig svikt hos den eller de personer han överlåter å overbringe sitt utsagn
gjennom. Jeg ser for eksempel ingen grunn til at ikke oppdragsgiveren skal ha ri-
sikoen for menneskelig svikt hos agent eller megler som culpøst formidler et til-
bud eller en aksept på uriktig måte. Overhodet synes avtalelovens skille mellom
avgiverfeil og formidlerfeil problematisk.

Datateknologiske spørsmål knytter seg til avtaleinngåelse ved bruk av telefax
eller annen on line-kommunikasjon basert på avansert datateknologi. Den finske
utredning har ikke tatt in særregler om dette og forutsetter kanskje noe over-
raskende at datateknikken ikke skaper særlige problemer når det gjelder avtale-
slutning.

Referenten har vært inne på fullmaktsreglene, reglene om representation og
kompetanseoverskridelse som et avtalerettsligt problem. Det forekommer meg
klart at referenten må gis rett i at avtalelovens tre fullmaktstyper må differensi-
eres i en mer tidsmessig systematikk som gir rum for både toleransefullmakt og
for passivitetsfullmakt av den art som Högsta Domstolen behandlet i den kjente
Byggma Syd-saken (NJA 1982. 244). Grensen mellom fullmaktsvilkår og vilkår
for avtalerettslig bundethet generelt er jo forøvrig noe tynnslitt i og med fore-
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komster som „letter of comfort" og „letters of awareness" av det slag som med
forbiide i den engelske CA-dommen i Kleinworth-saken nå diskuteres i Norden
(bl. a. Bogdan TfR 1988. 653, Wissum UfR 1986.B. 340). Innvendingen om at av-
taleloven ikke gir nærmere fullmaktsvilkår for annet enn stillingsinnehavelse er i
virkeligheten del av en mer omfattende innvending om at avtaleloven ikke søker
å trekke opp grenser for dispositiv bundethet overhodet, hverken for de auto-
nome utsagn eller for de kompetansegivende utsagn.

Jeg er enig med referenten i at det for tiden neppe er aktuell politikk å imple-
mentere Unidroit-konvensjonen 1983 og at „undisclosed principal" skal hefte
overfor medkontrahenten, men jeg nevner at det spørsmål som her foreligger i
Norge har vært hyppig debattert i tilknytning til en celeber Høyesterettsdom fra
1980 - „Fekete" - saken Rt. 1980. 1109 -der Høyesterett avslo å pålegge rederi-
selskapet ansvar for bestillinger til skibet som var opptatt av disponentsselskabet.
Det forelå visstnok en fullmakt eller iallfall en intern ordning som gikk ut på at
rederiselskapet skulle hefte. Dette var kreditor kjent med, men noen formell full-
makt var in casu ikke blitt fremlagt. Dommen reiser det interessante spørsmål om
hvordan grensen mellom bestillers eget betalingsansvar ved avtaleslutning for an-
dres oppdrag skal avstemmes med reglene om når oppdragsgiver alene hefter som
oppdragsgiver og fullmaktsgiver.

Referenten ønsker seg regler om avklaringsplikt når en culpøst passiv part inn-
ser eller bør innse at forhandlingsmotparten har en avvikende situasjonsopp-
fattelse i forhold til seg seiv. Han påpeker som rett er at spørsmålet om bundethet
her henger nøye sammen med tolkningsprinsipp at den culpøse får avfinne seg
med at den godtroende medkontrahents forståelse blir å legge til grunn når han
ikke har gjort noe for å inn virke på den. Slik sett er referentens forslag en logisk
forlengelse av andre culpavirkninger i forhandlingssituasjonen. Kristian Huser
har vært inne på det samme i det han i sin bok om avtaletolkning fra 1983 lanserte
som „god tro"- standarden i norsk tolkningslære. Den svenske „Skarin"- dommen
omhandlet i referentens innlegg (NJA 1962, 276) har et par interessante parallel-
ler i vårt vertslands rettspraksis. En islandsk Hæstaréttar-dom fra 1969 skal jeg
kort nevne: En frimerkehandler annonserte i juli 1961 blant annet til sin danske
storkunde Bechsgaard i et sirkulære at et såkalt „Europafrimerke" var under ut-
givelse. Bechsgaard svarte den 19. august at han trolig er kjøper av mellom 30.000
og 50.000 sett og forespør om rabatt og anmerker samtidig at han forutsetter le-
veranse på den islandske ambassade i København på utgivelsesdagen. En snau
uke senere - den 25. august -svarer forhandleren på den ene side at bestillingen
er notert, men på den annen at merkene ikke blir solgt med rabatt og at levering
skjer i Reykjavik. Bechsgaard reagerte ikke på dette. Den 18. september mottar
forhandleren Bechsgaards betaling for 50.000 sett og telegraferer samme dag at
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man ikke kan effektuere bestillingen fordi merkene var utsolgt. Den islandske
Højesteret viste til at det var så stor uoverensstemmelse mellom Bechsgaards
henvendelse og forhandlerens svar av 25. at Bechsgaard måtte ha sagt fra dersom
han fortsatt ønsket merkene på disse vilkår. Man må med andre ord ha avvist den
situasjonsbeskrivelse at forhandleren på sin side måtte oppfatte Bechsgaard dit-
hen at han var kjøper også dersom det ikke ble gitt rabatt og frimerkene skulle le-
veres ved forretning hos seiger, noe som jo lå nær å anta siden forhandleren vit-
terlig bekreftet at bestilllingen var notert (Hæstaréttardómar 1969. 160, Nord.
Domss. 1969. 65 IsHR).

Bortsett fra at den type regler referenten omhandler altid vil være problemati-
ske i en partssituasjon der den enes situasjonsoppfattelse har et speilbilde i mot-
partens oppfattelse i motsatt retning, synes det vanskelig å tenke seg hvordan
denne type regler skal se ut dersom den skal gi dommeren konkret og positiv vei-
ledning. Siden vi har med to parter å gjøre, foreligger et betydelig antall kombi-
nasjonsmuligheter, fra kunnskap på begge sider (bevisst uklarhet) via kunnskap
på den ene side kombinert med culpa på den annen, culpa på begge sider til det
som er referentens egentlige anliggende: Kombinasjonen culpa på den ene side
med aktsom god tro på den annen. Avtalelovens gjeldende regler er nokså unyan-
serte på dette punkt fordi de stort sett bare knytter rettsvirkninger til grensen
mellom god og ond tro på adressat-siden. Jeg ville nok foretrukket en forholdsvis
åpen løsning med spillerum for dommerskjønnet fremfor et forsøk på en partiell
lovfestning av virkninger på dette punkt. Igjen er en islandsk dom av interesse -
„Hamravik" - saken fra 1984 (H1984. 1096 - Nord. Domss. 1984. 432 IsHR): Bå-
de den norske seiger og den islandske kjøper av skibet „Hamravik" var kjent med
at import av båten ville by på store problemer ut fra regelverket i Island på an-
gjeldende tid, men sluttet allikevel avtale om handelen. Ikke bare det: Kjøperen
bekreftet i kontraktsdokumentet at han hadde nødvendig importtillatelse. Når
partene inngikk avtale om kjøp, måtte avtalen allikevel anses bortfalt da for-
utsetningene sviktet, enda avtalen som nevnt inneholdt en passus om at kjøperen
bekreftet å ha „myndighetenes tillåtelse til dette kontraktsfohold" og om at seiger
bekreftet det samme. Problemstilliingen har en fjern parallell i et § 36-spørsmål
som L. Sevón har tatt opp i en artikkel i JFT 1985. 155: Kan dommeren lempe
kontrakten når risikoen for en ugunstig utvikling er kjent for partene på avtaleti-
den?

Referenten går grundig inn på „battle of forms" - problemene og setter fin-
geren på et utvilsomt svakt punkt ved våre gjeldende regler: Avtl. § 6 forutsetter
fullstendig overensstemmelse mellom tilbud og aksept for å anta en avtale og
knytter forøvrig an til et uklart kriterium for når domstolen på subjektivt grunn-
lag under henvisning til passivitet allike vel kan legge til grunn at avtale er inngått.
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Referenten tar til orde for løsninger som bedre samsvarer med amerikansk rett på
dette punkt, det vil sige avtaleslutning må i gitte tilfelle kunne skje uten full-
stendig samsvar mellom tilbud og aksept så lenge diskrepanser kan utfylles med
deklaratoriske løsninger.

Efter min mening er den mest følbare ulempe ved den gjeldende løsning at lo-
ven overhodet ikke gir veiledning når saken ikke gjelder avtalens eksistens, men
dens innhold. Et formelt resonnement er å bygge på partsdispositivitet så langt
det er samsvar og derfra bygge videre med deklaratorisk rett. I norske forhold -
og særlig på kjøpsområdet som jeg kjenner best - tror jeg nok at den amerikanske
„last shot" - løsningen har en viss dekning i handelslivets oppfatning: Jeg möter
ofte den oppfatning at ordrebekreftelsen går foran bestillingen og at bestillingen i
tvilstilfelle går foran selgerens offert. En ny norsk standardkontrakt til bruk ved
byggevareleveranser til entreprenør (Norges Byggstandardiseringsråd NS 3409
1989) er for eksempel basert på en slik rangorden. En slik „last shot" - løsning
koblet til passivitetsregler på mottagersiden må imidlertid avstemmes med den
opplysningsplikt som påhviler en part som returnerer avvikende kontraktsvilkår
han forstår eller bør forstå ikke samsvarer med det som forhandlingsmotparten
har basert seg på. Kanskje endog en risiko for skjult deskrepans som er oppstått
uten at akseptanten har ønsket dette. Det blir med andre ord igjen et spørsmål
om forstandig dommerskjønn og jeg er ikke sikker på om ikke referentens løsning
ved en lovregel om rangorden dermed nettopp blir „stel", slik han selv er inne på.

De nordiske „store" generalklausuler har fungert i såvidt lang tid at det kan væ-
re på tide å gjøre opp status.

Referenten uttrykker ikke noe klart reformbehov, men antyder at tiden kan
være inne til å gjøre opp status vedrørende de nordiske erfaringer med bestem-
melsen.

Generalklausulen har internasjonale paralleller både i den tyske AGB 1976, i
den engelske Unfair Contract Terms Act 1977, men det er også klare forskjeller.
De tyske og engelske løsninger begrenser seg til standardkontrakter og opererer
med en forholdsvis høy intervensjonsterskel sammenlignet med det nordiske § 36-
nivået. Nærmere den nordiske modellen ligger den amerikanske UCC § 2-302,
som med „unconscionable" som nøkkeladjektiv gir domstolen kompetanse til ik-
ke-håndhevelse av kontrakten („may refuse to enforce the contract") alternativt
partiell anvendelse av kontrakten minus „the unconscionable clause" eller „may
so limit the application of any unconscionable clause as to avoid any unconscio-
nable result". Hjemmelen går allikevel ikke så langt som i avtalelovens § 36: Det
skal gjelde forhold på avtaletidspunktet og dommeren kan ikke endre den „ube-
smittede" del av kontrakten (noe den danske avtalelovens § 36 forøvrig heller ik-
ke formelt åpner for).
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EF-perspektivet er her av en viss betydning. Det foreligger et direktivutkast fra
juni 1990. Det (1) begrenser seg til consumer contracts (2) forutsetter at medlems-
statene utferdiger forbud mot unfair terms (3) forutsetter ugyldighet for ved-
kommende urimelige bestemmelser men gyldighet for resterende.

Direktivutkastet gir selv en ikke-uttømmende eksemplifikasjon (Annex I) og
inneholder - muligens efter mønster fra den engelske lov av 1977 - endel presep-
toriske materielle regler særlig om forbrukerkjøp.Direktivet er mindre eksplisitt
når det gjelder forbudsregler av den type som man i den nordiske markedsretten
finner myntet på kontraktsbruk (norsk mfl. § 9a).

Det område der Norden fortsatt står alene med sine regler om diskresjonær
dommerkompetanse knytter seg med andre ord til den konkrete vurdering av
kontraktsvirkninger ut fra forholdene på avviklings- eller oppfyllelsesstadiet, sær-
lig når kontrakten ikke gjelder konsumentydelser. Den nordiske §36 har vært kri-
tisert fordi den skaper usikkerhet og manglende forutberegnelighet. Bjørn Haug
har sist luftet slike innvendninger i et annet innlegg til dette juristmøte, der tan-
ken er at § 36 er prosessøkonomisk fordi den genererer snarere enn å løse tvister
(I s. 422).

Jeg skal ikke gå dypt inn på dette spørsmålet, for det er mitt klare inntrykk at §
36 er kommet for å bli og at det er lite realistisk å tenke seg en beskjæring av
dommerkompetansen. Bestemmelsen kan jo ikke ses isolert fra andre utviklings-
linjer i privatretten de siste ti år i retning av stadig utvidet domstolskontroll med
tradisjonelt kontraktsstyrte virkemidler: Lempningsregler og diskresjonære prøv-
ningshjemler. Bestemmelsen blir nok ofte påberopt i saker der den ikke blir lagt
til grunn, men det gjelder jo så mange grunnlag og det er min oppfatning at dom-
stolenes hang til å bygge løsningen på § 36 så langt er skjedd med forstand og
edruelighet. Det er faktisk mitt inntrykk at § 36 har vært en nyttig sikkerhetsven-
til også på forretningskontraktsområdet, selv om det at utfallet bygger på § 36 ik-
ke nødvendigvis innebærer at resultatet ville blitt det motsatte dersom man ikke
hadde hatt § 36. Det er iallfall i norsk praksis egnet til eftertanke at bestemmel-
sen er anvendt med full tyngde i voldgiftspraksis om skibsbygning, bare boat-
befraktning og skibssalg mellom profesjonelle redere (ND 1979. 231 NV „Win-
gull", ND 1985. 220 NV „Sambi" og ND 1985. 234 NV „Mascot"). Norges Høy-
sterett har forøvrig gått tungt inn i bestemmelsen og tilkjennegitt at man vil utøve
§ 36 skjønnet aktivt når behovet er til stede. Dette skjedde i to plenumssaker om
tomtefestekontrakter - „Røstad" - og „Skjelsvik" - dommene Rt. 1988. 276 og
Rt. 1988. 295. At det i begge saker forelå sterke dissenser indikerer at det her i
noen grad dreier seg om veivalg.
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Debatlederen, professor Jan Ramberg, Sverige:

Först som en information om vad som sker i Finland så har jag Juha Häyhä som
var sekreterare i den finska kommittén och till tema ett har jag justitierådet Gö-
ran Portin från Finland, till tema två har jag professor Kurt Grönfors från Göte-
borg och ställföreträdande konsumentombudsmannen Pär Eklund från Stock-
holm och professor Jan Hellner från Stockholm. Och till det viktiga tema tre, vad
gör vi så, har jag lagdommer Eyvind Eftestøl från Bergen och jur.dr. Bert Lehr-
berg. När jag har sagt det så är givetvis inget som hindrar att de som inspireras
utav det som sägs eller som ännu inte har anmält sig gör så under diskussionens
gång.

Assistenten Juha Häyhä, Finland:

Allmänt

Det finska justitieministeriet tillsatte den 13. augusti 1987 en kommission, kom-
missionen för revidering av rättshandlingslagen som fick i uppdrag att utreda be-
hovet av en revision av rättshandlingslagen. Enligt kommissionens mandat skulle
särskilt utvecklingen i automatisk databehandling och övrig informationsteknolo-
gi beaktas. Kommissionen skulle dessutom utreda om lagens bestämmelser an-
gående slutande av avtal borde ajourföras samt om i lagen borde intagas be-
stämmelser om orderbekräftelser, ramavtal, delavtal och så kallade „letters of in-
tent". Problem kring standardavtal, i synnerhet standardavtal mellan
näringsidkare och konsumenter, hör till de frågor som borde tagas upp till be-
handling samt nya fenomen i fullmaktsläran; situationsfullmakt, toleransfullmakt.
Enligt kommissionens mandat skulle kommissionen ännu ta ställning till behovet
av en allmän tolkningsregel i rättshandlingslagen och bedöma huruvida avtalsla-
gens bestämmelser om ogiltighet motsvarar dagens behov.

En del av de ovannämnda frågorna har ett nära samband med avtalsrättens
grundproblem. Enligt kommissionen vore det oändamålsenligt om den finska
rättshandlingslagen skulle på här avsedda punkter avvika från den gemensamma
linje som traditionellt gäller i nordiska rättssystem inom avtalsrättens område.
Därför har kommissionen i vissa fall endast poängterat missförhållanden samt re-
kommenderat riktlinjer för fortsatt reformarbete. Kommissionen anser att det i
framtiden ännu är nödvändigt att hålla fast vid en innehållsmässigt i stort sett li-
kadan nordisk avtalsrättslig reglering. Därav följer att reformerna borde förbere-
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das på ett samnordiskt plan. Av det sagda följer att kommissionens arbete till vis-
sa delar skall värderas som en förberedande utredning.

Avtalstolkning

En allmän lagstadgad tolkningregel kunde motiveras med informativa synpunk-
ter. Rättsäkerheten skulle befrämjas av en klar och entydig tolkningsregel som
kunde tillämpas i oklara avtalstolkningsfall. Kommissionen utredde de tolknings-
principer som för närvarande utnyttjas vid avtalstolkning. Under arbetets gång
kom det fram att det vore omöjligt att pressa dem alla under ett tillämpnings-
dugligt lagstadgande. Principernas innehållsmässiga exakthetsgrad varierar och
deras inbördes rangordning är i många avseenden oklar. Att formulera ett lag-
stadgande skulle ha medfört att endast en del av ovannämnda tolkningsprinciper
kunde iaktas, vilket i sin tur innebär att det rådande förhållandet till exempel
mellan olika tolkningsprinciper kunde komma att ändras. Kommissionen har av
ovannämnda orsaker avstått från tanken att inta en allmän tolkningsregel i rätts-
handlingslagen.

Ny teknologi

Vad gäller ny informationsteknologi har kommissionen inte ansett att lagen är i
behov av en revision. Enligt kommissionen innehåller den nya teknologi, telex,
telefax, videoförbindelse etc, inga sådana drag som i sin grundstruktur skulle av-
sevärt avvika från den teknologi som tidigare utnyttjats vid avtalsslutande. Fjärr-
kontakt har sedan länge varit möjlig per telefon eller telegram utan att problem
skulle ha uppstått för teknikens skull. Istället för att vålla problem kan den nya
teknologin tvärtom förväntas öka säkerheten i avtalsförhållandena. Till den del
som problem återstår kan de i främsta hand mötas med tekniska hjälpmedel.
Samtidigt har kommissionen noterat att man i det finska straffrättsreformarbetet
har föreslagit straffrättsliga påföljder för sådant beteende som ansetts skadligt
också i avtalsrättsligt hänseende.

Den nya teknologin möjliggör en förbättrad teknisk säkerhetsstandard än den
traditionellla. Eventuella problem kan ha att göra med avtalsparternas bristande
kunskap om teknikens egenskaper, i synnerhet dess begränsningar. Man kan ha
för höga förväntningar på den nya kommunikationsteknologin och sluter med
hjälp av den avtal som man aldrig skulle våga sluta till exempel per telefon. I och
för sig anser kommissionen att lagstiftningen inte bör stå i vägen för en utveckling
som underlättar och förenklar avtalsförfaranden såsom den nya kommunikations-
teknologin i många hänseenden gör. Kommissionen har inte kunnat notera att
rättshandlingslagen skulle innehålla element som skulle stå i vägen för ibrukta-
gandet av modern teknik i avtalsförhållanden.
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En detaljfråga, som också tangerar ny teknologi, är riskfördelningen i 32 § 2
momentet rättshandlingslagen. Kommissionen anser att den som väljer ett sätt att
förmedla sitt bud, också borde bära risken för att budet kommer fram och i oför-
ändrad form. Denna fråga kan likväl lämpligen avgöras i samband med en even-
tuell reform av andra ogiltighetsstadganden. Därför har kommissionen inte före-
slagit ändringar i rättshandlingslagen endast på grund av utvecklad kommunika-
tionsteknologi.

Konsumentavtal

Kommissionen har i sitt arbete tagit hänsyn till de särproblem som uppstått i
avtalsförhållanden mellan näringsidkare och konsumenter. I detta syfte har kom-
misssionen bekantat sig med den finska konsumentklagonämndens praxis. Före-
slagna stadganden angående standardavtal, marknadsföringsuppgifter och obe-
ställda nyttigheter innehåller speciella stadganden där konsumentskyddet har va-
rit det främsta målet för lagförslag. Till andra delar anser kommissionen att
konsumentskyddet bäst kan befrämjas med reformer i själva konsumentskydds-
lagstiftningen.

Avtalsförhandlingar

Kommissionen föreslår att skillnaden mellan avtalsrättsligt relevant ansvar och
irrelevant förhandlingsskede skulle göras mindre djup. Utgångspunkten och hu-
vudregeln skulle vara förhandlingsfrihet och -risk såsom nu är fallet. Enligt kom-
missionen är det likväl oacceptabelt om den ena parten endast vill till exempel få
sin egendom värderad med hjälp av avtalsförhandlingar och inte alls tänker ingå
ett avtal med den andra parten. Om parten på det här sättet har vållat motparten
skador i form av kostnader orsakade av onödiga avtalsförhandlingar skulle han
enligt kommissionens förslag bli skyldig att ersätta dem. Ersättningsskyldigheten
skulle täcka kostnader som traditionellt faller under det så kallade negativa kon-
traktsintresset. Exempel på ersättningsgilla kostnader är resekostnader, ritningar,
kostnadsberäkningar och dylika poster, som vanligen uppstår vid förhandlings-
skedet. Ersättningen kan utdömas endast ifall man har kunnat konstatera vållan-
de hos den part som utnyttjat avtalsförhandlingarna i ett illojalt syfte.

Marknadsföringsansvar

Enligt kommissionens förslag skulle en till allmänheten riktad marknadsföring i
vissa fall konstituera ett bindande anbud för den som står bakom marknadsförin-
gen. Skyddsobjektet är mottagares tillit till de uppgifter som ingår i marknads-
föringen. Stadgandet tillämpas inte om mottagaren på grund av marknadsform-
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gens innehåll, formulering eller andra jämförliga skäl inte haft anledning att förli-
ta sig på marknadsföringen.

Den som beställt eller utför marknadsföringen skall åt mottagaren ersätta de
kostnader som denne har lidit på grund av förberedelsesåtgärder orsakade av ett
avtal som inte uppkommit. Ersättningsskyldigheten skulle förutsätta vållande hos
den som står bakom marknadsföringen; de onödiga kostnader som ersättnings-
skyldigheten täcker skall var orsakade av hans vållande.

Marknadsföringen och uppgifterna i den skulle likväl inte få bindande verkan
om uppgifterna rättats på ett entydigt sätt innan de hunnit inverka bestämmande
på mottagarens handlingssätt. Marknadsföringsuppgifterna skulle också bli en del
av avtalsinnehållet om parten i marknadsföringen har givit uppgifter angående
priset, varans beskaffenhet och egenskaper eller angående hans avtalsprestation i
övrigt, som måste anses ha inverkat på avtalsslutet. Bindande verkan skulle också
gälla uppgifter, som någon annan än en avtalspart givit för avtalspartens räkning.
I detta fall kunde dock avtalsparten undvika stadgandets tillämpning, om han för-
mår visa, att han inte kände till eller borde ha känt till dessa uppgifter. Dessa
stadganden tillämpas likväl inte om man i rätt tid hunnit korrigera de felaktiga
uppgifterna.

Oren accept

Rättshandlingslagens 4 och 6 §§ har i rättsvetenskaplig litteratur kritiserats för
komplicerade subjektiva kriterier på rättsfaktumsidan. Kommissionen har ansett
det vara nödvändigt att objektivera kriterierna i 6.2 §rättshandlingslagen. Enligt
kommissionens förslag borde skillnaden mellan anbud och accept konstateras på
objektiva grunder. Enligt förslaget skulle ett svar, som avses utgöra ett antagande
och som inte väsentligt avviker från anbudet, dock betraktas som ett antagande,
om inte anbudsgivaren utan ogrundat uppehåll meddelar motparten, att han inte
godtar svaret. Som modell har kommissionen haft 19 art. 2 punkten FN:s köpkon-
vention (UN:s Convention on Contracts for the International Sale of Goods).

Bekräftelseanmälan

Kommissionen föreslår ett stadgande enligt vilket avtalet i vissa fall anses ha ett
annat innehåll än det som framgår ur samstämmiga viljeförklaringar. I avtals-
praxis ät det allmänt att man sluter avtal i tre led; offer - order -orderbekräftelse.
Enligt kommissionens förslag anses avtalet ha det innehåll som framgår ur en or-
derbekräftelse om inte motparten har reklamerat i anledning av bekräftelsen.
Stadgandet tillämpas inte i fall där orderbekräftelsen väsentligt avviker från det
som måste anses vara avtalat mellan parterna. Den som mottar en orderbekräf-
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telse har således en reklamationsskyldighet och han bär också bevisbördan om
han vill vädja till ett avtalsvillkor som står i strid med orderbekräftelsens lydelse.

Obeställda nyttigheter

Kommissionen föreslår ett stadgande som klart skulle ange att risken för varor
och andra nyttigheter som skickats utan beställning bärs av den som gjort en så-
dan prestation. Förfarandet som helhet skulle anses konstituera ett anbud. Den
som mottar varorna blir inte bunden fastän han inte skulle reagera utan förhåller
sig passiv. Han behöver således inte återställa eller bevara prestationen för att
undgå avtalsförhållandet. En konsument skulle inte bli bunden ens fastän han ut-
nyttjat prestationen. Om prestationen avser en värdefull vara och mottagaren
därför eller på grund av andra omständigheter måste ha insett, att fråga är om ett
misstag, skall mottagaren likväl ha skyldighet att vidta skäliga åtgärder för att
uppbevara varan för avsändarens räkning.

Kontraheningsplikt

Kommissionen föreslår ett stadgande som reglerar kontraheringsplikten för en
näringsidkare eller ett offentligt samfund som med stöd av lag, författning eller
andra bestämmelser är skyldig att erbjuda nyttigheter till allmänheten. Stadgan-
det avses gälla också för monopolföretag eller ett företag i likadan ställning. I
ovannämnda fall skulle ett avtal få bindande kraft i och med att ett anbud kommit
till vederbörande näringsidkare eller myndighet. Stadgandet skulle inte tillämpas
om anbudet aviker från de villkor som näringsidakaren eller myndigheten allmänt
tillämpar eller om denne kan visa en motiverad orsak att inte ingå avtal med an-
budsgivaren.

Samtidigt föreslår kommissionen ett stadgande som bygger på den svarsplikt
som anses gälla i vissa brancher, till exempel i advokatverksamhet. Enligt kom-
missionens förslag har en sådan näringsidkare skyldighet att ge svar på anbud som
inkommit i hans näringsverksamhet. Försummar han denna svarsplikt, är han er-
sättningsskyldig för skador som kunde ha undvikits om svaret hade givits i rätt
tid. Han skulle dock undvika ersättningsskyldigheten, om han förmår visa, att
försummelsen inte berodde på vårdslöshet på hans sida.

Toleransfullmakt

Kommissionen föreslår att i rättshandlingslagen skulle intas ett stadgande an-
gående såkallad toleransfullmakt. Stadgandet har formulerats enligt de principer
som diskuterats i rättsvetenskaplig litteratur och som framkommit i rättspraxis.
Enligt stadgandet skulle normala fullmaktsverkningar föreligga om någon uppre-
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pade gånger uppträtt såsom fullmäktig på sådant sätt att tredje man haft grundad
anledning att anta att den sistnämnda haft behörighet att företa bindande rätt-
shandlingar för den andres räkning.

Bristande rättshandlingsförmåga

Enligt gällande lagstiftning kan en person antingen ha full rättshandlingsförmå-
ga eller helt sakna den. Komissionen föreslår att man smidigare kunde beakta
också andra tillfällen då personen inte är i stånd att bedöma följderna av sina
handlingar. En rättshandling skulle enligt förslaget inte vara bindande om den
slutits av en person i ett sådant psykiskt tillstånd att han inte har förmåga till vil-
jebildning eller inte på grund av sitt tillstånd förstår rättshandlingens betydelse.
Det psykiska tillståndet som avses i stadgandet kan bero på ålder, efterblivenhet,
chock- eller motsvarande tillstånd. Detta tillstånd skall ha inverkat på ett sådant
sätt att personen ifråga inte är kapabel till att rationellt bevaka sina intressen i
rättsförhållandet.

Yrkande på jämkning

Kommissionen föreslår att till 36 § rättshandlingslagen fogas ett nytt moment,
vars syfte är att underlätta behandlingen av rättstvister när målet gäller 3. kapitlet
rättshandlingslagen. Enligt kommissionens förslag skulle ett yrkande på att en
rättshandling skall förklaras ogiltig anses innehålla ett sekundärt yrkande på
jämkning av rättshandlingen.

Standardavtal

Angående standardavtal kommer kommissionen att föreslå att man stiftar en
särskild lag som enligt kommissionens mening kunde genomföras direkt utan att
man behöver vänta på en eventuell helhetsreform av rättshandlingslagen. Reg-
leringen börjar med en definition av standardvillkor. Enligt kommissionen skulle
stadgandena tillämpas i villkor som är upprättade i syfte att användas i ett flertal
enskilda avtal i förhållande till olika avtalsparter.

Kommissionen har uppställt materiella och formella krav på standardvillkorens
bindande verkan. Formellt blir standardvillkoren bindande om de på ett sätt som
klart kan uppfattas intagits som en del av ett skriftligt avtal, man i ett avtal på ett
klart och förståeligt sätt har hänvisat till standardvillkoren och motparten har haft
faktisk möjlighet att stifta bekantskap med dem vid avtalsslutet eller standardvill-
koren annars på grund av praxis mellan parterna, handelssed, avtalets natur eller
dylikt måste anses ha bindande verkan.

Kommissionens förslag innehåller ett stadgande om reklamationsskyldighet för
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en part som inte vill bli bunden av standardvillkor och stadganden angående så
kallad agreed documents som kan få bindande verkan mellan parterna också om
man vid avtalsslutet endast har hänvisat till dem.

Konsumenter intar en särställning; kommissionen föreslår att konsumenter i al-
la fall borde tryggas möjlighet att stifta bekantskap med standardvillkoren vid av-
talsslutet. Dessutom skulle man inte mot en konsument kunna hänvisa till stan-
dardvillkor som är uppsatta på främmande språk. Materiellt skulle konsumenten
inte bli bunden vid standardvillkor som i betydande mån försvagar hans rättig-
heter och förpliktelser som han annars skulle ha.

Det sistnämnda skulle inte gälla så kall agreed documents och fall där man kun-
nat motivera innehållet i standardvillkor med avtalets natur, en ändamålsenlig
riskfördelning mellan parterna eller dylika omständigheter.

Ett standardvillkor som med hänsyn till avtalets art, vederbörande bransch,
praxis eller dylika omständigheter måste anses vara överraskande och tyngande,
skulle enligt kommissionens förslag aldrig få bindande verkan. Om standardvill-
kor står i strid med villkor individuella i ett avtal, skall de individuella villkoren
ha företräde. Slutligen föreslår kommissionen att standardvillkoren skall tolkas
mot avfåttaren. Kommissionen föreslår ytterligare att en möjlighet att kollektivt
reglera standardvillkor skulle införas också för andra än konsumentförhållanden.
Marknadsdomstolen skulle kunna förbjuda användningen av ett oskäligt stan-
dardvillkor. Ansökan om förbud skulle kunna göras av en organisation som ver-
kar för bevakandet av näringsidkarens intressen eller andra sådana personers in-
tressen som deltar i avtalsverksamheten.

Debatlederen, professor Jan Ramberg, Sverige:

Ja vi tackar Juha Häyhä för den här redogörelsen och jag tror det är viktigt att
vi får reda på vad som har hänt i Finland, att man har kommit långt mot en refor-
mering av avtalslagen eller rättshandlingslagen som den kallas där. Därför att det
understryker naturligtvis den stora frågan som vi slutligen skall diskutera om vi
bör göra någonting i nordiskt samarbete. Och så får man också exempel på vad
man har bedömt som viktigt när det gäller innehållet i lagen.

Justitierådet Göran Portin, Finland:

Som en klarläggning må jag påpeka att jag inte har i någon form medverkat till
det finska förslagets tillkomst. Det kan alltså inte tillräknas mig varken i positiv
eller negativ bemärkelse.
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En utgångspunkt för en diskussion om avtalslagarna bör reformeras kunde vara
den hypotetiska tanken att man tänker sig att vi är i ett noll-läge. Vi försöker skri-
va en lag om avtal och rättshandlingar och så jämför vi lagen med den nuvarande
och ser var skiljer de sig, var är de likadana. Jag skall inte göra en sådan skits, jag
föreställer mig ändå att där finns ett kapitel om anbud och svar och avtalsmeka-
nismen, där skulle det finnas ett kapitel om avtals ingående genom annan person,
alltså den fullmäktigande, och ett kapitel om störningar in contrahendo, ogiltig-
het och andra liknande regler. Enligt under senare tiden använd teknik skulle det
i början på lagen sannolikt finnas några rätt långa paragrafer med definitioner av
olika slag, till exempel kanske en definition på avtal. Detta sistnämnda uppfattar
jag som en inte helt obetydig skillnad, annars skulle den motsvara i stort sätt den
nuvarande lagen. De nuvarande avtalslagarna säger inte när ett avtal har kommit
till stånd, lagen anger endast vissa situationer när anbud, om avtal och svar inte
kan respektive återtas eller ändras. Det är inte särskilt originellt när jag säger att
jag tar dessa lagens stadganden rätt allvarligt. Jag har med andra ord utanför de
formbundna avtalens område en rätt låg motivationsnivå att säga när ett avtal har
kommit till stånd. En liknande inställning kan man spåra i finsk rättspraxis. Vi
har ingen speciell ambition att ange när det sägerklick i avtalsmekanismen. En
tvist om bindande avtal är på det sättet ensidig, att den ena parten, vanligen kär-
anden om det är en rättegång, anser att konsensus föreligger, att här finns ömse-
sidig bundenhet, medan den andra så att säga avviker från detta. Domstolens
uppgift är att avgöra detta läge och högsta domstolen i Finland brukar avgöra det
och säga: på grund av vad svaranden har yttrat, hans handlande etc. är han bun-
den på ett visst sätt eller är det inte. Vi säger inte att nu har ett avtal kommit till
stånd. Och jag anser det viktigt att man skall bedömma den rättsliga betydelsen
av den agerandes handlande just på detta sättet. Det är så att säga en obehövlig
överbyggnad att säga att då och då kom avtalet till stånd. För det andra, det har
brukats sägas och har länge sagts: en man står vid sitt ord. Denna sats har det
självklaras tyngd och däri ligger också satsens motsats, den som inte står vid sitt
ord är inte en man, det vill säga inte en anständig, tillförlitlig människa. Avviker
man från huvudprincipen om avtals bindande kraft har endast två alternativ, ty-
ranni eller kaos, eller som vi har kunnat se i vår omgivning först det ena och se-
dan det andra.

Vad har dessa något patetiska yttranden att göra med Torgny Håstads referat?
Jo, det jag vill säga är att det är avtalsrättens huvudprincip När man diskuterar
ändringar i lagreglerna på avtalsrättens område så skall vi alltid komma ihåg des-
sa huvudprinciper. Man faller lätt in i detaljer och det överskuggar det väsentliga.
Diskussionen gäller altså på sätt och vis utanverket och en finreglering av regler.
Lagen skall ge vettiga huvudregler för rätt realistiska situationer i dagens värld.
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Man skall altså inte sträva till en hård reglering av alla situationer fantasien kan
uppbringa. Ett exempel som i viss mån kan vara varnande är nuvarande 36 §.
Jämkningsregeln var åtminstone i Finland genom rättspraxis, gällande rätt innan
den infördes i lagen. En bindning vid uppfattningarna under tio-och tjugotalet, på
denna punkt skulle alltså ha hindrat en rättsutveckling som hade framtiden för
sig. Vid ändringar skall man alltså inte knyta fast systemet enligt dagens tanke-
gångar, hur frestande det än kan synas. Systemets öppenhet är en väsentlig del av
dess styrka.

Därmed kommer jag så småningom in på Torgny Håstads teser. Följden av ett
gott inledningsreferat är som bekant, att det slår ner diskussionen. Som riksdags-
männen, under Karl IX:s tid som det sades om: I herredagsmänner resen inte så
fort, ty allt som skall göras är allareden gjort. I det väsentliga förenar jag mig med
Torgny Håstads synpunkter. Jag skall inte gå in på överväganden om vilka av des-
sa som går över tröskeln för behovet av lagstiftarens ingripande, vilka inte. Två
ämnen kan nämnas, 6 § 2 mom motsvarar sannolikt rätt illa de regler som til-
lämpas i verkligheten, man har gått längre än andra momentet anger i fråga om
aktivt handlande på den ena sidan och passivitet på den andra när det finns en
bakgrund i ett gemensamt handlande. Standardavtalen behöver sannolikt någon
form av särregler. Mitt svar är alltså att avtalslagarna bör reformeras utan fråge-
tecken. Det var visst ordföranden som ställde frågan, för vem lagen skrivs. För
mig är det självfallet att lagen skrivs för vanliga medborgare till hjälp och stöd när
de skall ingå avtal. Domstolarna torde klara sig skapligt utan skriven lag.

Professor Kurt Grönfors, Sverige:

Till en början måste jag komplimentera Torgny Hastad för hans inledningsan-
förande. Hans juristmötesavhandling är mycket provokativ, säkerligen med av-
sikt.
Flera gånger under läsningen kände jag oppositionslustan växa och alla taggar
åka ut. I det muntliga anförandet i dag har vi däremot mött en avslappad föredra-
gande med balanserade synpunkter och en övertygande helhetsuppfattning.

När de nordiska länderne reserverade sig och undantog den internationella
köplagens bestämmelser om avtals ingående (art 14-24), så skedde nog detta i
vördnad för den lagstiftning, som Tore Almén och hans kamrater lyckats så väl
med och som blivit en central del av tänkandet hos nordiska jurister. Jag mener
för min del att en retform av avtalslagens första kapitel i dag måste starta med att
ompröva möjligheten av en nordisk anslutning även till denna del av den inter-
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nationella köplagen. En sådan tanke har jag inte funnit i Håstads avhandling men
väl i hans inledningsanförande. Jag välkomnar tanken.

På en punkt kan konstateras en klart förändrad uppfattning. Det gäller ön-
skvärdheten av att lagfästa vissa tolkningsregler i en ny avtalslag. I avhandlingen
ställer sig Hastad ganska positiv till detta uppslag. Själv är jag minst sagt tvekan-
de. Det rättspolitiska motivet till införandet av särskilda tolkningsregler är en ön-
skan att de materielie reglerne vid sin tillämpning i ovisshetsfall skall dirigeras
mot förverkligande av varje underliggande regels eget rättspolitiska syfte för att
harmoni skall uppstå. Men eftersom syftet med varke avtalstyp är särskiljande
från andra avtalstyper och deras syften, blir det nära nog omöjligt att ställa upp
generellt tillämpliga tolkningsregler. Det gäller exempelvis en sådan regel som att
partsviljan skall tillmätas primär betydelse vid tolkningen av avtalet. Från en så-
dan regel skulle jag bestämt avråda. Även en lagregel om klargörandeplikt som
tolkningsregel ställer jag mig mycket tvekande till.

I ett alldeles färskt rättsfall, NJA 1990 s 24, har Sveriges Högsta domstol utta-
lat: „Ett avtal bör ses som en sammanhängande helhet, och man kan därför vid
tolkningen av en klausul ofta hämta lening av andra klausuler i avtalet." Jag me-
nar att detta är en utmärkt regel vid avtalstolkning - men för att uttala den be-
höver domstolen inte hälla lagstiftaren i handen. Domstolen talar med än större
auktoritet, när den slår fast en sådan sats utan att hänvisa till en lagregel. Jag ser
inget verkligt behov av kodifierade tolkningsregler, däremot betydande risker.

Låt mig bara i korthet beröra även frågan om en komplettering av lagens full-
maktsregler med några nya typer av fullmakt som vuxit fram genom rättstillämp-
ningen men inte genom enstaka avgöranden utan genom långa rättsfallsserier. Jag
syftar på sådant som brukar kallas toleransfullmakt och kombinationsfullmakt.
Motsvarigheter finns i kontinental och i engelsk-amerikansk domstolspraxis och
möter även i sådana verk som Restatement och Uniform Commercial Code. Det
rör sig här om företeelser som i dag har nått en hög grad av mognad och som
motsvarar starka praktiska behov i våra dagars samhälle. Jag tror till och med att
lösningarna för många framstår som en del av „the law merchant", lex mercatoria.
Det är en utmärkt utgångspunkt för en kodifikation att det finns ett brett kom-
parativt samförstånd.

Av vad jag nu sagt framgår, att jag ställer mig positiv till tanken på en be-
gränsad reform av våra nordiska avtalslagar. Hur förnämliga de än var vid tiden
för sin tillkomst, kan det inte vara rimligt att de efter snart etthundra år fort-
farande skulle anses vara fullt användbara i oförändrat skick.
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Debatlederen, professor Jan Ramberg, Sverige:

Jag väntar fortfarande på någon som skall säga att vi skall sitta stilla i båten,
som det heter, och inte företa någonting alls när det gäller avtalslagarnas refor-
mering. Det kanske kommer men vi skall gå nu från lex mercatoria till konsu-
mentaspekterna.

Ställföreträdande konsumentombudsmannen Per Eklund, Sverige:

Jag ska här ta upp några konsumentkrav som man kan ställa på en avtalslag -
krav som man bör beakta vid en eventuell översyn av den svenska avtalslagen.
Främst kommer jag att tala om hur man i lagstiftningen kan och bör ta hand om
de oskäliga avtalsvillkoren. Det gäller där bland annat samspelet mellan de civil-
rättsliga och marknadsrättsliga regelsystemen mot bakgrund inte minst av vad
som sker inom EG, där det nu finns ett kommissionsförslag om ett EG- direktiv
om konsumentavtal.

Den svenska lagstiftningen med konsumenträttsligt innehåll gör på en del om-
råden en uppdelning mellan civilrättsliga och marknadsrättsliga regler. Civilrätten
tar sikte på de enskilda fallen, medan marknadsrätten syftar till att skydda konsu-
mentkollektivet som sådant. Det finns rena civilrättsliga lagar som konsument-
köplagen, hemförsäljningslagen, konsumenttjänstlagen och avtalslagen - av in-
tresse här främst dess 36 §. Det finns lagar som innehåller både civilrätt och
marknadsrätt som konsumentkreditlagen och konsumentförsäkringslagen. Enbart
marknadsrättsliga lagar är främst marknadsföringslagen och lagen om avtalsvill-
kor i konsumentförhållanden (avtalsvillkorslagen).

Det är ett samspel mellan civilrättsliga och marknadsrättsliga regler så att till
exempel en vara anses som felaktig enligt konsumentköplagen om en säljare un-
derlåter att lämna obligatorisk information enligt marknadsföringslagen eller läm-
nar vilseledande information om varans egenskaper (marknadsföringsansvaret).

När det gäller oskäliga avtalsvillkor i konsumentförhållanden är det en med-
veten koppling mellan 36 § avtalslagen och avtalsvillkorslagen. Bedömningar av
vad som är ett oskäligt avtalsvillkor är i stort sett desamma, oavsett om villkoret
prövas av allmän domstol (36 § avtalslagen) eller av marknadsdomstolen (avtals-
villkorslagen). Marknadsdomstolens avgöranden, drygt 50 hittills, väger tungt när
samma eller liknande villkor behandlas i en allmän domstol.

I ett internationellt perspektiv var Sverige ett av de första länderna i Europa
som lagstiftade mot oskäliga avtalsvillkor. Den svenska dubbla modellen för vill-
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korskontroll, det vill säga dels möjligheten att förbjuda oskäliga avtalsvillkor för
framtiden, dels sätta sådana villkor ur spel vid en civilrättslig prövning av enskilda
tvister har följts av Danmark, Finland och Norge (Island har såvitt jag känner till
endast den civilrättsliga modellen) och av andra västeuropeiska länder som Väst-
tyskland, Österrike, Holland och Schweiz.

När det gäller oskäliga avtalsvillkor är lagstifningen och tillämpningen av den
mycket varierande i länderna inom EG. För att harmonisera lagstiftningen har
man arbetat på att ta fram ett EG-direktiv om oskäliga avtalsvillkor. Nu finns se-
dan en månad ett kommissionsförslag om ett „Council Directive on consumer
contracts". Förslaget innehåller allmänna regler om vad som gör ett avtalsvillkor
oskäligt. Det finns vidare en icke fullständig lista på oskäliga villkor (svart lista)
samt en förteckning på villkor som alltid ska gälla i fråga om avtal om försäljning
av varor och tjänster til konsumenter.

Direktivförslagets regler är i huvudsak civilrättsliga. Det ges dock möjighet att
använda det nordiska, preventiva marknadsrättsliga systemet med avtalsvillkors-
lagen och med förhandlingar mellan organ som KO och näringslivet för att få
fram skäliga standardavtal för konsumenterna.

Ett tidigare utkast av direktivförslaget har diskuterats på ett nordiskt semi-
narium i juni i år, arrangerat av Nordiska Ministerrådet.

Förslaget kommer att behandlas på ett möte i Geneve nästa vecka, då EFTAs
regeringsgrupp för konsumentfrågor ska ena sig om synpunkter på förslaget att
presenteras för EG-kommissionen. Som bekant pågår ett integrationsarbete mel-
lan EFTA och EG, där oskäliga avtalsvillkor pekats ut som ett av nio mycket
viktiga samarbetsområden när det gäller konsumentskydd.

Mot den här bakgrunden är det viktigt att se över den svenska avtalslagen så
att en anpassning kan ske till vad som snart väntas bli ett EG- direktiv på det här
området. Man bör då särskilt fundera över om en generalklausul mot oskäliga av-
talsvillkor bör preciseras, exempelvis genom komplettering med någon form av
„svart lista" på villkor som alltid är oskäliga eller som presumeras vara oskäliga.

Det finns många problem för konsumenterna med standardavtal (det finns ock-
så fördelar). Mycket har samband med hur konsumenten får information om vill-
koren och hur han rätt ska förstå dem.

Vad som fordras för att standardvillkor ska anses införlivade med det enskilda
avtalet har vuxit - och växer - fram i rättspraxis. Det kan vara värdefullt att lag-
fästa de grundläggande momenten i denna praxis.

Vid tolkning av standardavtal gäller i praxis vissa tokningsprinciper, till exem-
pel oklarhetsregeln och att individuellt överenskomna villkor gäller framför stan-
dar dvillkor. Det kan finnas goda skäl - inte minst som information för konsumen-
terna - att ha de viktigaste tolkningsprinciperna i lag.
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Många västeuropeiska länder har i sin lagstifning regler om standardvillkor i
det enskilda avtalet och om standar avtalstolkning. I Finland behandlas bland an-
nat dessa frågor i ett nyligen framlagt kommittéförslag (1991:20) om en lag om
standardvillkor.

Förutom när det gäller standardavtal finns vissa andra konsumentönskemål i fråga
om innehållet i en civilrättslig avtalslag. I dag betraktas annonser och liknande med-
delanden som utbud, vilket innebär att det är konsumenten som lämnar anbud. Det-
ta ter sig ofta som ett föråldrat synsätt. Det kan finnas anledning att överväga om
man inte i högre grad bör betrakta annonser etc. som anbud.

Det förekommer inte sällan att säljaren ger köparen gynnsammare villkor än vad
som finns i de tryckta standardvillkoren eller ordersedlarna. Den här så kallade sido-
löparproblematiken behandlas i den svenska hemförsäljningslagen. Det finns goda
skäl för att fundera över mer generella lösningar när konsumenten är köpare.

Det finns vidare ytterligare frågor med konsumentanknytning som bör ses över
vid en revision av avtalslagen. Den allmänna jämkningsregeln i 36 § bör utvär-
deras - den har gällt i snart 15 år och mycket har hänt som motiverat att be-
stämmelsen ses över och då också i relation till de övriga bestämmelserna om
ogiltighet av avtal i avtalslagen. I det sammanhanget kan det vara befogat att un-
dersöka om man inte i större utsträckning än hittills bör kunna ta hänsyn til den
så kallade sociala force-majeuren (det sociala prestationshindret) som jämknings-
grund, det vill säga om oförutsedda omständigheter som sjukdom, arbetslöshet,
skilsmässa etc, som drabbar konsumenten kan leda till att näringsidkaren endast
får en begränsad rätt att göra sådana påföljder gällande som normalt kan åbero-
pas vid avtalsbrott eller om det till och med kan leda till att konsumenten får rätt
att frigöra sig från avtalsbundenheten.

Det bör avslutningsvis nämnas att Nordiska ämbetsmannakommittén för kon-
sumentfrågor i höst kommer att hålla ett seminarium på temat „Konsumentkrav
på ny avtalslag".

Sammanfattningsvis menar jag att det från konsumentsynpunkt finns starka
skäl för att i nordiskt samarbete se över avtalslagen inte minst mot bakgrund av
vad som hänt och händer på det internationella planet och särskilt då utveck-
lingen inom EG när det gäller konsumentavtal.

Debatlederen, professor Jan Ramberg, Sverige:

Detta inlägget aktualiserar faktiskt frågan i vad mån är lämpligt att ha en se-
parat konsumentavtalslag eller om man bör ta in lagregler av det slag som han
nämnde i avtalslagarna som skall gälla för alla typer avtal.
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Professor Jan Hellner, Sverige:

Jag tillhör dem som anser att en reform av avtalslagstiftningen är påkallad. Det
beror delvis på historiska skäl. De nordiska avtalslagarna är praktiskt tagit av-
skrifter av motsvarande stadganden i Bürgerliches Gesetzbuch. Med all respekt
för vad som har stått sig genom så lång tid måste man komma ihåg att de faktiska
förhållandena har ändrats mycket. Det är olyckligt att försöka lösa moderna svå-
ra problem med ledning av stadganden som har tillkommit för helt andra ända-
mål. Detta gäller inte minst försök att använda 6 § 2 st avtalslagen för att avgöra i
vilken utsträckning standardavtal blir gällande mot en part som inte direkt har
gått med på att de skall gälla.

En allmän synpunkt, som redan Torgny Hastad har berört, är subjektivismen.
En bedömning som bygger på vad den ena parten insett av vad den andra parten
avsåg är mindre tillfredsställande än regler som utgår från vad parterna har sagt
och hur de har handlat.

Jag vill också instämma med Kai Krüger i vad han sade om att det viktiga inte
är domstolarnas verksamhet utan vad som gäller för parterna. Inga lagar skrivs
för att domstolarna skall få tillfälle att bedöma tvister utan för parternas skull.
Om man fäster sig för mycket vid rättspraxis blir det en övervikt av konsument-
tvister, vilka kan föras till Högsta domstolen med hjälp av regler om rättshjälp.
Kommersiella tvister stannar däremot utanför.

Det är inte heller lämpligt att föra in alla upptänkliga fall i avtalslagens schema
för ingående av avtal genom anbud och accept. Det bör finnas även regler som
passar för successivt ingående av avtal. Därvid får man också skilja mellan indivi-
duella moment och standardavtal. Man kan inte låtsas som om standardavtalen
tillkom genom det individuella avtalsslutandet. Standardavtalen finns innan av-
talsförhandlingarna börjar, och frågan är på vilket stadium de skall införas. Ofta
vet den ena parten att den andra har standardavtal. Om man tecknar en försäk-
ring vet man att försäkringsbolaget har allmänna försäkringsvillkor, även om man
inte känner till innehållet i dem.

Jag vill också instämma med Kai Krüger i vad han nämnde. Lika väsentligt är
emellertid förhållandet till standardavtal. För åtskilliga avtalstyper finns stan-
dardavtal som antingen strider mot lagarna eller rör ämnen som inte är behand-
lade i lagen. Exempel är leasing och franchising. Att tillåta ren avtalsfrihet inne-
bär vanligen att de företag som har utarbetat standardavtalen får bestämma helt
vad som skall gälla. Vill man ha en kontroll står för närvarande nästan endast 36
§ avtalslagen till buds. Enligt min mening fordras en mera detaljerad reglering
som ger domstolarna större säkerhet för sin bedömning och framför allt parterna
bättre möjlighet att bedöma hur deras avtal kommer att stå sig.
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Vilka metoder finns då? I den engelska Unfair Contract Terms Act 1977 och
den tyska AGB-Gesetz 1976 förklarar man vissa avtalsklausuler ogiltiga, enligt
den tyska lagen några med, andra utan „Wertungsmöglichkeit". Det är inte sä-
kert att just denna metod är den bästa och kan överföras, men den visar nödvän-
digheten att välja nya metoder.

Slutligen vill jag säga något om det EG-Direktiv som Per Eklund talade om
här. Det är mycket allmänna bestämmelser och de nationella lagstiftarna får stor
frihet. Om direktivet genomförs på ett för näringsidkarna förmånligt sätt medför
det såvitt jag förstår ingen förbättring för konsumenterna i Norden. Om man å
andra sidan bara skriver av de allmänna bestämmelser som står i direktivet skapar
man rättsosäkerhet. Den stora frågan blir alltså hur man skall implementera det.
Som helhet pekar dock direktivet på något väsentligt. Man måste söka finna läm-
pliga metoder för en kontroll av standardavtal och inte bara vara hänvisad till en
allmän generalklausul.

Debatlederen, professor Jan Ramberg, Sverige:

Vi har fortfarande inte fått någon som sagt att avtalslagarna inte behöver refor-
meras.

Lagdommer Eivind Eftestøl, Norge:

Jeg har kanske noe å si som ordstyreren har ventet litt på. Jeg vil uttrykke
skepsis når det gjelder lovgivning om det jeg vil kalle de sentrale generelle avtale-
rettslige prinsipper, - selve avtalemekanismen, tolkning av avtaler og til en viss
grad ugyldighetsregler. Dette kan jeg bare belyse ut fra min erfaring i praksis som
dommer i en årrekke og för det som advokat. Der kommer opp spörsmål av av-
talerettslig art, for eksempel om der er inngått avtale eller ikke. Hva er erfarin-
gen? Det er at lösningen av disse spörsmålene avhenger av en bevisbedömmelse,
av å finne ut hva som har foregått både på det objektive og det subjektive plan,
og på dette å anvende, -jeg vet at det ikke er riktig, men sier det allikevel - , en-
kelte nær sagt naturlige regler som man ikke uten særdeles store vanskeligheter
kan formulere. Det er slik disse rettslige materier fremstår efter min erfaring i
praksis. Har man et avtalerettslig spörsmål for seg, tenker man som regel ikke på
og ser ikke på avtaleloven. Gjör man det av og til, finner man det som står der
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selvsagt og riktig allike vel, og som regel nevner man det ikke når man avsier sin
dom. Av og til finner man at det som står i avtaleloven ikke passer, det kan ikke
brukes. Da må man komme utenom ved tolkning eller bortfortolkning. Og av og
til ser man på lovene for ordens skyld. Jeg tror ikke man oppnår noe særlig ved å
prove å formulere i lovs form disse alminnelige generelle avtalerettslige regler om
avtalemekanisme, tolkning og til en viss grad ugyldighetsregler. - Vi har jo ikke
bare avtaleloven, men også kjöpslov, gjeldsbrevlov (i Norge har vi også fått en ny
kjöpslov har jeg oppdaget), og vi har en pantelov. Det er godt mulig at disse er
ment å være skrevet til veiledning for den alminnelige mann som skal inngå avtale
eller opprette pant eller kjöpe noe eller hva han skal gjöre. Men disse lovene er
knapt forståelige for den alminnelige jurist, og jeg vil si helt eller nesten helt ufor-
ståelige for den alminnelige mann som ikke er jurist. Jeg sier ikke dette til for-
kleinelse for de som har laget lovene, for de har sikkert gjort sitt aller beste, og
der står meget godt i dem. Men den siden av saken tror jeg ikke man behöver å
tenke på, -og skulle man lage lover for den alminnelige mann skulle man heller se
efter og ta opp de kasuistiske metoder som man brukte i gammel tid. Christian
den femtes lov tror jeg i sin tid var meget bedre og mer forståelig for den almin-
nelige mann enn noen av de nyere lover. Disse lovene opererer til dels med ut-
trykk og ordbruk som folk jo ikke forstår. Det står om „kollisjoner", - det er ikke
skip eller biler som kolliderer, og der står om „rettsvern", - hva er det for noe? -
Vel, jeg vil ikke ha sagt at lovene er överflödige; gjeldsbrevloven er meget god å
ha fordi den gir godt stoff til eksaminasjon av juridiske kandidater. - Men alle
disse lover har også regler om spesielle ting som det kan være nödvendig å lovre-
gulere. For eksempel har vi i den nye kjöpsloven fått nye regler om erstatnings-
plikten som innförer noe nytt og som er en positiv lovgivning. Man sondrer ikke
lenger mellom erstatningsplikten i genus- og specieskjöp og slike ting, og det er jo
en regel som det kan være greit å ha i lovs form. Og i avtaleloven har vi fått den
nye § 36 som stort sett er en positiv regel som man godt kan ha. Jeg tror man först
og fremst skal konsentrere seg om disse, kan det godt sies, spesialregler, positive
enkeltregler. Man kan godt, tror jeg, la helt generelle, grunnleggende avtalemes-
sige prinsipper som löfteprinsipp eller avtaleprinsipp eller hva det måtte være, lig-
ge. Den punktvise lovgivning der man finner behovet, den er på sin plass, men
forövrig kan det godt være som det er.

Jur. dr. Bert Lehrberg, Sverige:

Det är egentligen åtskilligt, som jag skulle vilja säga i anledning av den detal-
jerade redogörelse för reformbehovet inom den nordiska avtalsrätten, som givits i
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inledningsanförandet. Men tiden är begränsad. Därför har jag valt att begränsa
mig till att säga några ord om behovet av en avtalsrättslig reform och om önsk-
värdheten av att en sådan äger rum just nu.

I inledningsanförandet ges en omfattande och avancerad översikt över i stort
sett hela avtalsrätten och alla dess mera praktiskt betydelsefulla problemom-
råden. Ett ständigt återkommande konstaterande är att avtalslagen inte reglerar
den diskuterade frågan. „Avtalslagen innehåller inga regler om. . ." heter det allt
som oftast. Det har också sagts, att avtalsrätten är ett rättsområde som lämpar sig
särskilt väl för rättsbildning genom praxis och att det skulle vara förklaringen till
att vi klarar oss så bra, trots att det finns så mycket som avtalslagen lämnar oreg-
lerat.

En åhörare, som inte visste någonting om avtalsrätt, skulle utan att tveka en se-
kund dra slutsastsen, att de nordiska avtalslagarna är synnerligen bristfälliga. -
De reglerar ju praktiskt taget ingenting! En reform måste därför te sig synnerli-
gen starkt påkallad.

Själv har jag en något annorlunda uppfattning. Jag vill hävda, att den kritik
som riktas mot avtalslagen för att den reglerar få frågor är överdriven. Jag vill
också påstå att avtalsrätten egentligen är ett rättsområde, som inte alls lämpar sig
för rättsbildning genom praxis. Och jag vill göra gällande, att den nordiska avtals-
rätten fungerar så bra som den gör, bara därför att vi har utmärkta avtalslagar,
som bidrar till att underlätta rättsutvecklingen. Jag är också osäker på, om det
idag är den bästa tiden för en reform av avtalsrätten.

Avtalslagen bygger på en genomarbetad teoretisk förklaringsmodell, som utgör
resultatet av en omfattande teoretisk bearbetning, som till stor del genomförts el-
ler sammanfattats i Tyskland under 1800-talet. Till grund för avtalslagen ligger
därför en högt utvecklad begreppssapparat, som ytterligare utvecklats och förfi-
nats här i Norden både före och efter lagens införande. Med hjälp av den här be-
greppsapparaten, kan vi ännu idag identifiera, och i fruktbara formuleringar om-
skriva, flertalet av de rättsliga problem som dyker upp. Därmed kan vi också fin-
na ett svar på problemen. Det spelar då mindre roll, om svaret finns utskrivet i
avtalslagen eller inte, så länge frågan och svaret kan formuleras inom ramen för
avtalslagens begreppsstruktur, till exempel genom analogier från lagens regler.

Ett exempel utgör de lösningar på frågor om verkan av passivitet som utbildat
sig i svensk rättspraxis. Analogier till 6 § andra stydcket och 9 § avtalslagen ligger
här i grunden.

Ett annat exempel erbjuder den så kallade förutsättningsläran, vars främst i
rättspraxis utvecklade regler lätt låter sig inkorporeras i avtalslagens tredje kapi-
tel. Här är ett rättsområde, där jag menar att lagstiftning är i hög grad påkallad
redan idag.
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Ingenting hindrar att vi idag genomför en begränsad reform av avtalsrätten, i
form av en kodifiering av sådana praktiskt betydelsesfulla resultat, som harmoni-
erar med avtalslagens bestående begreppsapparat. Det behöver då inte bli fråga
om att ändra några av avtalslagens mera grundläggande rättsprinciper.

Men ibland är avtalslagens frågeställningar ofruktbara. De frågor, som avtalsla-
gen formulerar eller antyder, kan inte besvaras, eller svaret lämpar sig i vart fall
inte som lösning på ett praktiskt rättstillämpningsproblem.

Här kan, som ett första exempel, nämnas problemet med verkan av avtalad
skriftform. Avtalslagen hänvisar här till frågan, huruvida parterna särskilt avtalat
om att bundenhet skall inträda först i och med upprättandet av skriftligt kontrakt,
och den frågan ger sällan något brukbart svar.

Ett annat exempel är verkan av så kallade kolliderande standardavtal. Även
när båda parterna, i anbudet och accepten, har hänvisat till olika standardavtal,
på sådant sätt att dissensen enligt avtalslagens modelll bör leda till att avtal ej an-
ses ha kommit till stånd, vill de flesta författare fasthålla parterna vid avtalet.
Skall inte detta accepteras som en form av kvasikontrakt - vilket skulle innebära
en utbyggnad av kontraksläran - måste modellen för avtalsslut ändra i grund-
läggande hänseenden.

Ett tredje exempel på att avtalslagens lösningar satts i fråga ger den kritik, som
på senare tid riktats mot stadgandet i 6 § andra stycket avtalslagen. Den kritiken
är mer grundläggande än det kan verka, när den motiveras med att de „dubbla
subjektiva rekvisiten" är svårtillämpade. Men reglen i 6 §andra stycket utgör,
genom analogi, ett fundament för flera grundläggande rättsprinciper inom läran
om avtalstolkning. Det är svårt att ta bort regeln, utan att tumma på avtalsrättens
grundläggande principer. Vill man inte göra det, kan man komplettera den med
en objektiverad tilläggsregel, som undanröjer bevisssvårigheterna utan att ha nå-
gra mer vittgående principiella konsekvenser.

Min slutsats är att en mer heltäckande och ingripande reform av de nordiska
avtalslagarna förutsätter en överprövning av deras begreppsapparat och av hela
deras sätt att närma sig de praktiska problemen och att formulera de juridiskt re-
levanta problemställningarna - ja, av hela den förklaringsmodell, eller det para-
digm, som ligger till grund för lagarna. Men mycket litet sådan starkt teoretisk in-
riktad forskning har gjorts idag. I ställer har rättsvetenskapen i första hand sysslat
med praktiska rättstillämpningsproblem.

Därför menar jag att vi bör skynda långsamt, om vi vill att den omfattande
praktiska problembearbetning, som ägt rum i lagstiftningen och den juridiska lit-
teraturen under de senaste årtiondena, skall resultera i några mer genomgripande
ändringar. Det är viktigt att undvika en halvmesyr, där rättsliga lösningar som in-
te harmonierar med avtalslagens avtalsmodell introduceras utan att de grund-
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läggande momenten i denna modell underkastas en grundlig prövning. I annat
fall blir resultatet lätt att den nya avtalslagens grundläggande struktur i ett vidare
perspektiv blir inkonsekvent - och det kan leda till att den nya avtalslagen kom-
mer att utgöra ett hinder för den utveckling av avtalsrätten, som de gamla har be-
främjat eller i vart fall inte hindrat.

Vid en mer ingripande reform är det enligt min åsikt viktigt att den nordiska
avtalsrättens grundpelare - löftesprincipen, modellen för avtalsslut i övrigt, til-
litsteorin och så vidare - inte tas för givna, utan sätts under en förutsättningslös
debatt. Bara på det sättet kan vi hoppas på att kunna bygga upp en grund-
läggande struktur för en ny avtalslag - vare sig denna i de sakliga lösningarna
kommer att likna eller starkt avvika från den gamla.

Vad jag vill ha sagt är främst två saker. För det första vill jag framhålla att det
är viktigt att vi, när vi överväger ett reformarbete på avtalsrättens område, gör
klart för oss om det är endast en kodifiering av redan uppnådda resultat, eller en
mer ingripande reform, som vi eftersträvar. För det andra vill jag - för det fallet
att reformen blir mer ingripande - betona vikten av att reformarbetet görs grund-
ligt och att det får ta den tid som arbetet kräver. En genomgripande snabbreform
av avtalsrätten kan visa sig göra mer skada än nytta.

Referenten, professor Torgny Hastad, Sverige:

Jag skall säga bara en sak egentligen, och det är att det har framförts vissa re-
servationer här mot mitt inledningsanförande bland annat vad gäller om jag har
gått för mycket i detalj. Och det kan gälla dels kanske möjligheten att reglera på
ett sätt som har framkastats eller ur alla frågor. I den sista delen skulle jag ganska
bestämmt vilja påstå att alla frågor jag har tagit upp har varit realistiska situatio-
ner i dagens värld och inte sådan som man med större eller mindre fantasi möjli-
gen kan hitta på. Däremot är det möjligt att dom frågorna tämligen sällan når vå-
ra högsta domstolar i dag, men dom är så att säga dagligvara ut i det kommer-
ciella livet. Våra läroböcker är på dom här punkterna mycket svävande ofta. Man
nämner problemen normalt om avtalat skrivtform och successiv bundenhet men
det är inte så mycket ledning som ges faktiskt och våra domstolar skriver mycket
återhållit, då tänks exempelvis på det färskaste rättsfallet som vi har på be-
kräftelses rättsverkan i Sverige, ett fall från 1980, sidan 46, där man motiverade
utgången med att dels åberopa subjektiv inställning hos båda inblandade parter,
dels att avtalet faktiskt hade börjat fullgöras därefter, men där man möjligen skul-
le kunnat ha fått en bredare motivering och ett annat princip som vi nu får vänta

19 Det 32. nordiske juristmøde
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på till nästa fall kommer upp i stället. Om det är realistiskt att på alla detaljer och
punkter gå så långt som jag har gjort, så vill jag i varje fall understryka att jag tror
att detta är realistiska situationer i dagens avtalsrätt.

Debatlederen, professor Jan Ramberg, Sverige:

Jag avstår från att sammanfatta diskussionen. Tiden medger det inte. Det har
ankommit många intressanta synpunkter men jag tror att frågetecknet som vi har
till vårt tema, reformering av de nordiska avtalslagarna, har besvarats med ja.
Men hur det skall gå till där finns det, och det är inte ägnat att förvåna, en hel del
olika uppfattningar i stora frågor och i små frågor.


