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Av konsultativa tjänstemannen Anne Ekblom-Wörlund, Finland

Räntelagstiftningen i samtliga nordiska länder innehåller stadganden som möjliggör
en jämkning av den lagstadgade dröjsmålsräntan. Lagstiftaren kan sägas ha utgått
ifrån att en direkt tillämpning av räntelagen kan leda till ett oacceptabelt slutresultat.
Den rättsliga regleringen i de olika länderna uppvisar härvid dock stora olikheter.
Frågan är om de jämkningsmöjligheter räntelagarna ger är tillräckliga. Med exempel
från finländsk rättspraxis belyses några situationer där den legala dröjsmålsräntan
kan uppfattas som oskälig och där någon jämkning enligt gällande räntelag inte kan
komma ifråga. Som ett diskussionsuppslag framkastas tanken på en generell jämk-
ningsklausul i räntelagen.

Anne Ekblom-Wörlund, född 1958, juris kandidat och vicehäradshövding, har varit
justitiesekreterare i Högsta domstolen i Finland sedan 1989. Hon är för närvarande
konsultativ tjänsteman i justitieministeriet med ansvar för internationella relationer.

1. Inledning

Dröjsmålsräntan är en kompensation för utebliven betalning. Den kan definie-
ras som skadestånd, vederlag och straffpåföljd. Dröjsmålsräntan ersätter för det
första borgenären för den olägenhet denna har genom att inte vid avtalad tidpunkt
ha till sitt förfogande den penningprestation som gäldenären skall erlägga.
Ersättningen är schematisk, eftersom dröjsmålsränta utgår utan att borgenären
behöver visa någon skada. För det andra utgör dröjsmålsräntan ett vederlag som
gäldenären betalar för att summan ifråga står till hans förfogande. För det tredje
är dröjsmålsräntan en straff artad påföljd till följd av att gäldenären vid avtalad
tidpunkt inte har uppfyllt sin betalningsförpliktelse.

Hur uppfyller dröjsmålsräntan de funktioner den ovan tillskrivits? Man kan
utgå ifrån att en förutsättning för att både skadestånds- och vederlagsfunktion
skall uppfyllas är att räntefoten motsvarar den allmänna räntenivån. Om så inte
är fallet kan dröjsmålsräntan bli antingen oskäligt hög för gäldenären - eller
oskäligt låg för borgenären. I den mån dröjsmålsräntans funktion är att genom
hot om en räntepåföljd få gäldenären att prestera i rätt tid, kan man förmoda att
hotet verkar effektivare ju högre räntefoten är. Är gäldenären betalningsoförmö-
gen mister den avskräckande funktionen dock sin verkan. Vid bestämmandet av
den legala räntefotens höjd gäller det att avväga mellan gäldenärens och borge-
närens intressen.

Jag tror att man kan utgå ifrån att en korrekt bestämd räntefot i rätt hög grad
eliminerar oskäliga dröjsmålsräntepåföljder. Men även om räntefoten väl mot-
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svarar den allmänna räntenivån kan det finnas situationer då räntepåfÖljden blir
oskälig fór gäldenären. Oskäligheten är då en följd av gäldenärens ekonomiska
situation. Därtill kan en räntefot som i och för sig följer den allmänna räntenivån
tänkas bli oskälig då den allmänna räntenivån är anmärkningsvärt hög eller kraf-
tigt fluktuerande.

Vidare kan dröjsmålsräntan bli oskälig helt eller delvis oberoende av den gäl-
lande räntefoten. Orsaken står då att finna i den tid för vilken räntan räknas.
Problemet kan uppstå till följd av att en tvist kan pågå under att antal år innan alla
rättsinstanser har klargjort rättsläget, varvid även ett mindre tvistebelopp kan
resultera i en hög dröjsmålsränta. Denna och andra problemsituationer skall
behandlas nedan.

Då oskäliga dröj smålsräntepåfölj der diskuteras sker detta vanligen utgående
från gäldenärens situation. Så är och har inte alltid varit fallet.

Jämkning är den lösningsmodell som vanligen anförs på problemet med oskä-
liga dröj smålspåfölj der.

Kan alltså dröjsmålsräntan - eller borde den kunna -jämkas?1

2. Kort översikt av rättsläget i de nordiska länderna

Utgångspunkten för en diskussion om jämkning av dröj målsräntan måste vara en
kännedom om «normalläget», från vilken tidpunkt skall dröjsmålsräntan utgå,
hur bestäms räntefoten. En jämförelse av rättsläget i de olika nordiska länderna
visar att den rättsliga regleringen av dröjsmålsräntan inte är identisk. Man kan
följaktligen förmoda att frågan om jämkning av dröjsmålsräntan har olika inne-
börd i de olika länderna.

Den följande redogörelsen strävar inte till att vara uttömmande, utan endast till
att klarlägga huvuddragen i den nordiska räntelagstiftningen.2

Räntelagstiftningen i nu gällande form i de nordiska länderna härstammar
från 1970- och 1980-talen och har sitt ursprung i ett nordiskt lagsamarbete.
Lagarna uppvisar många likheter, trots att man inte kan tala om en egentlig sam-
nordisk lagstiftning. Även om den rättsliga regleringen uppvisar många likartade
lösningar finns även anmärkningsvärda skillnader, som nedan kommer att fram-
gå-

Räntelagen i Sverige trädde i kraft 1976, lagen om ränta vid försenad betal-

1 Dröjsmålsränta enligt avtal kan jämkas med stöd av den allmänna jämkningsregeln i de nordiska
ländernas avtalslagar. Här skall inte diskuteras en jämkning av avtalad dröjsmåslränta enligt dessa all-
männa jämkningsregler, utan endast jämkning av den legala dröjsmålsräntan.
2 För översikten har bl.a. följande verk nyttjats: Beträffande den danska lagstiftningen Munch,
Renteloven (1983), beträffande den finländska Wilhelmsson - Sevón, Räntelag och dröjsmålsränta
(1983), beträffande den norska Bergsåker, Pengekravsrett (1993) s. 90-127 och beträffande den sven-
ska Walin, Lagen om skuldebrev m.m. (1997) s. 253-289. Beträffande den isländska räntelagstift-
ningen hänvisas till upplysningar av professor Vidar Mår Matthiasson (den språkkunnige hänvisas till
artikel om ränta och dröjsmålsränta i isländsk lag och rättspraxis i Úlfljótur 1, 1996).
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ning i Norge 1978, lagen om ränta på fördröjd betalning o.dyl. i Danmark 1978,
räntelagen i Finland 1983 och lagen om räntor i Island 1987.3 Samtliga lagar har
under åren ändrats.

Gemensamt för de nordiska räntelagarna är att de är dispositiva och sekundä-
ra, dock med vissa undantag för konsumentförhållanden. I huvuddrag innebär de
särskilda reglerna för konsumentförhållanden i den danska, finländska och nor-
ska lagen att räntelagens bestämmelser gjorts tvingande till förmån för en kon-
sument. Avtal som innebär en oförmånligare ränteberäkning än den som följer av
lagens regler är utan verkan. I Finland är räntelagen enligt ett uttryckligt stad-
gande även tvingande när konsumentens penninggäld ansluter sig till köp eller
hyra av egen bostad (även då bostadsköparens eller hyresgästens motpart inte är
näringsidkare). Stadgandet gäller numera också en kredit som en bank beviljat
konsumenten.4

Sättet att bestämma räntefoten bygger numera på i huvudsak samma princip i
de nordiska länderna, d.v.s. räntefoten anknyts till den allmänna räntenivån.5 I
Danmark, Finland och Sverige är dröjsmålsräntan enligt räntelagstiftningen - då
parterna inte har avtalat om ränta - i Danmark det officiella fastställda diskontot
ökat med 6 procentenheter, i Finland den av Finlands Bank (fr.o.m. 1999 finans-
ministeriet) fastställda referensräntan ökad med 7 procentenheter och i Sverige
det av riksbanken fastställda diskontot med tillägg av 8 procentenheter.
Justitieministeriet i Danmark kan efter förhandlingar med nationalbanken och
ekonomiministeriet ändra räntan, d.v.s. det lagstadgade tillägget till diskontot.
Denna möjlighet har även utnyttjats; sedan 1990 är tillägget 5 procentenheter. I
Norge fastställs dröjsmålsräntan av konungen med beaktande av den allmänna
räntenivån. I Norge kan därtill konungen fastställa en lägre dröjsmålsränta för
konsument. Enligt uppgift har denna möjlighet inte numera utnyttjats. I Island
bestäms räntefoten av centralbanken med beaktande av den genomsnittliga rän-
tefoten på de viktigaste låneräntorna i banker och sparkassor.

Stadgandena om från vilken tidpunkt dröjsmålsränta skall räknas är likartade.

3 Sverige: Räntelagen (635/1975); Delbetänkande av köplagsutredningen. Räntelag. SOU 1974:28;
Prop. 1975:102.

Norge: Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (100/1976); NOU 1974: 54; Ot. prp. nr. 55
(1975-76).

Danmark: Lov om renter ved forsinket betaling mv (638/1977); Betænkning om morarenter afgi-
vet af justitsministeriets sagkyndige vedrørende købelovgivningen. Betænkning nr. 652/1972.

Finland: Räntelagen (633/82); Wilhelmsson- Sevón: Ehdotus korkolainsäädännöksi (Förslag till
räntelagstiftning). OLJ 9/1979; Reg.prop. 109/1981.

Island: Lag om räntor (25/1987).
4 I Sverige föreslog räntelagsutredningen 1985 (SOU 1985:11) en komplettering av räntelagen med
särskilda bestämmelser för privatpersoner och konsumenter. Förslaget innebar att räntelagen hade
gjorts tvingande i konsumentförhållanden och att en lägre dröjsmålsränta införts för privatpersoner.
Förslaget ledde dock inte till lagstiftningsåtgärder (Prop. 1986/87:72).
5 Av visst intresse med tanke på diskussionsfrågan är att i Finland i den ursprungliga räntelagen stad-
gades om en fast dröjsmålsränta, 16 procent. Genom en lagändring 1995 ändrades dock stadgandet
om räntefoten. Se härom nedan.
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I de fall då förfallodagen för fordran är bestämd räknas dröjsmålsräntan från för-
fallodagen. Då förfallodag inte bestämts utgår dröjsmålsräntan från den dag som
infaller en månad efter det att borgenären framställt krav på betalning (sänt räk-
ning el. dyl.). I Finland, Island och Sverige innehåller räntelagen särskilda stad-
ganden om dröjsmålsränta på skadeståndsgäld. Dröjmålsränta skall betalas från
den dag som infaller en månad efter det att borgenären har framställt krav på
ersättning och lagt fram utredning som skäligen kan krävas av honom. Även den
danska lagen innehåller ett motsvarande stadgande angående dröjsmålsränta på
fordran som inte kan fastställas utan särskild utredning.

Räntelagarna i Finland och Sverige stadgar därtill skilt om ränta på skadestånd
till följd av uppsåtligt brott. Enligt den finländska lagen skall dröjsmålsränta
betalas från den tidpunkt då skadan inträffade och enligt den svenska lagen från
den dag skadan uppkom. Trots att ordalydelsen i stadgandena inte är identisk,
torde de avse samma sak.

Den danska, finländska och svenska lagen innehåller därtill stadganden om att
dröjsmålsräntan skall räknas senast från stämningsdagen eller dylikt i vissa fall
(sk. processränta).

3. Kan dröjsmålsräntan jämkas enligt räntelag?

Allmänt kan man säga att räntelagstiftningen i samtliga nordiska länder innehål-
ler stadganden som möjliggör en jämkning av den lagstadgade dröjsmålsräntan.
Den rättsliga regleringen uppvisar dock stora olikheter.

I Danmark möjliggörs en jämkning av dröjsmålsräntan av lagens § 3 (stk 5)
och § 5 (stk 3), enligt vilka en domstol av särskilda skäl kan bestämma att rän-
tan skall utgå från en senare tidpunkt än den som lagen anger och att en lägre
ränta än den lagstadgade kan utgå. Lagen ger även en möjlighet för en domstol
att bestämma att ränta skall utgå från en tidigare tidpunkt eller att räntan skall
vara högre än den lagstadgade. Bestämmelserna ingick i den ursprungliga lagen
från år 1978 och fanns redan före det i skuldebrevslagen. Jämkningen kan alltså
avse den lagstadgade räntefoten eller den i lagen avsedda begynnelsetidpunkten
för räntan. Stadgandet torde bli tillämpligt då en direkt tillämpning av lagen skul-
le leda till ett orimligt slutresultat. Det har däremot anförts att stadgandet inte
kan tillämpas då gäldenären anser sig ha haft grundad anledning att inte betala
gälden och därför inväntat en domstols avgörande. Det har även konstaterats att
domstolarna har varit försiktiga med att tillämpa stadgandet, vilket i sin tur kan
bero på att parterna inte har åberopat jämkningsstadgandet ens i situationer då det
kunde tänkas ha blivit tillämpligt.6

Enligt den norska lagen från 1976 (§ 4 (a) efter ändring av lagen 1993) kan
dröjsmålsräntan jämkas, om gäldenären har haft skälig orsak att vägra betala gäl-
den. Stadgandet tillämpas dock endast på gäldenär i egenskap av konsument.

6 Se Betænkning nr. 1161 (1989) av arbejdsgruppen om renteloven s. 64.
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Jämkning kan komma ifråga då gäldenären haft en rimlig anledning att innehål-
la betalning av (en del av) köpesumman till följd av t.ex. fel i vara trots att han
inte sedermera far medhåll för detta i domstol. Lagens förarbeten ställer sig
restriktivt till en tillämpning av jämkningsstadgandet med hänvisning till gälde-
närens ekonomiska situation. Jämkning kan ske genom att den i lagen stadgade
räntesatsen nedsätts eller genom att ränta inte utdöms för en viss tid. Även en
jämkning till noll kan komma ifråga.

Även enligt den finländska räntelagens 11 § kan dröjsmålsräntan jämkas då
gäldenären bör anses ha haft grundad anledning att vägra betalning av sin gäld.
Jämkningsstadgandets tillämpningsområde är dock begränsat. Jämkning kan ske
till förmån för konsumenter, bostadsköpare, hyresgäster och legotagare. Då gäl-
denären är bostadsförvärvare förutsätts inte att borgenären är näringsidkare för
att jämkning skall komma ifråga. Med andra ord kan jämkning enligt räntelagens
stadgande ske endast om fordran har ett samband med anskaffning av nyttighet.
Givet är att alla utomkontraktuella fordringar faller utanför tillämpningsområdet
för jämkningsstadgandet.

Jämkning på oklarhetsgrund kan alltså komma ifråga då gäldenären bör anses
ha haft grundad anledning att vägra betalning av sin gäld. I räntelagens förarbe-
ten har konstaterats att då gäldenärens betalningsskyldighet på något sätt är oklar,
kan han ibland anses ha grundad anledning att invänta domstolens avgörande
innan han betalar gälden. Vid bedömningen av huruvida gäldenären haft dylik
grundad anledning skall de objektiva omständigheterna beaktas och inte enbart
gäldenärens subjektiva åsikt. Oklarheten kan t.ex. bestå i en tvist om fel i vara
eller tvivel om avtalets giltighet eller oklarhet om tidpunkten för gäldenärens
betalningsskyldighet.

Räntelagen stadgar inte om hur jämkningen skall ske. Det står med andra ord
en domstol fritt att nedsätta räntefoten för dröjsmålsräntan eller utdöma dröjs-
målsränta från en senare tidpunkt än den som följer av räntelagen eller att kom-
binera dessa två jämkningsmöjligheter. Domstolen kan också helt låta bli att
utdöma dröjsmålsränta. Detta alternativ har dock ansetts vara exceptionellt;
dröjsmålsränta borde i vilket fall som helst utdömas för tiden efter domen.

I Sverige föreslog räntelagsutredningen (SOU 1985:11) att dröjsmålsräntan
skulle kunna jämkas i det fall att gäldenären har haft skälig anledning att tills-
vidare innehålla betalningen på grund av att det har förelegat oklarhet om rätts-
läget eller något förhållande av avgörande betydelse för betalningsskyldigheten.
Ett dylikt stadgande föreslogs dock inte i propositionen med hänvisning till att
det skulle skapa tillämpningssvårigheter och leda till att domstolarna belastades
i onödan. Likväl framhölls att den dröjsmålsränta som gäldenären kan bli skyl-
dig att erlägga efter att ha bestridit betalningsskyldigheten och låtit frågan bli
föremål för domstolsprövning kan bli mycket hög, eftersom domstolarnas hand-
läggningstider ofta är långa. I propositionen förutsågs - eller kanske snarast
framställdes som en from förhoppning - att problemet med höga dröjsmålsräntor
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vid eventuella processer kommer att minska då handläggningstiderna till följd av
snabbare domstolsprocesser kommer att minska. Därtill framkastades tanken på
att utöka möjligheten att fullgöra betalning genom nedsättning (deponering).

Både den finländska och den svenska lagen innehåller jämkningsstadgaden
som möjliggör en jämkning av den lagstadgade dröjsmålsräntan på sociala
grunder, sk. social force majeure. I Finland ingick stadgandet i den ursprungliga
räntelagen (från 1983), i Sverige infördes stadgandet genom en lagändring 1987.
Till skillnad från den svenska räntelagens jämkningsstadgande uppställer den
finländska inget krav på oskälighet som förutsättning för jämkning (vilket gäller
även då jämkning sker på oklarhetsgrund). Det finländska jämkningsstadgandets
tillämpningsområde är dock begränsat till konsumentförhållanden på samma sätt
som gäller för jämkning på oklarhetsgrund.

Enligt den finländska räntelagens 11 § kan dröjsmålsräntan således jämkas om
dröjsmålet med betalningen berott på att gäldenären huvudsakligen utan egen
skuld till följd av sjukdom eller arbetslöshet eller av annan orsak råkat i betal-
ningssvårigheter. Betalningsoförmåga hos gäldenärens förutsätts inte, utan det är
tillräckligt med att gälden inte har kunnat betalas i rätt tid «utan äventyrande av
gäldenärens skäliga boende- och andra levndasförhållanden» (RP 109/1981).

Enligt den svenska räntelagens 8 § får den ränta som annars skulle utgå jäm-
kas om en gäldenär på grund av sjukdom, arbetslöshet eller annan liknande
omständighet som han inte har kunnat råda över varit förhindrad att betala i rätt
tid. Därtill krävs att en skyldighet att utge full ränta med anledning av dröjsmå-
let med hänsyn till dessa omständigheter skulle vara oskäligt. Jämkning torde
med andra ord inte komma ifråga om dröjsmålet med betalningen har varit obe-
tydligt eller räntebeloppet av andra orsaker litet. I propositionen framhålls därtill
att oskälighetskravet medför att jämkning bara kan komma i fråga i undantags-
fall. Genom kravet på oskälighet uteslöts även de flesta fall när en näringsidkare
har råkat i betalningssvårigheter, eftersom skyldigheten att betala dröjsmålsrän-
tan kan anses vara en normal affärsmässig risk. I förarbetena till den svenska
lagen framhävs att hotet om att tvingas erlägga dröjsmålsränta är verkningslöst
mot en gäldenär som utan egen förskyllan har kommit i betalningssvårigheter.
Jämkningsmöjligheten motiveras alltså med dröjsmålsräntans funktion.

Jämkning såväl enligt den finländska som den svenska lagen kan avse antin-
gen den tillämpliga räntefoten eller den tid under vilken ränta annars skulle utgå.
Lagarna utesluter inte en jämkning till noll.

I Island innehåller räntelagen en möjlighet att jämka dröjsmålsräntan på ska-
deståndsgäld. Enligt lagens 15 § kan en domstol bestämma att dröjsmålsräntan
skall räknas från en annan dag än den lagstadgade (d.v.s. en månad från det att
anspråket jämte nödvändig utredning framställts). Enligt uppgift har de isländska
domstolarna använt sig av denna möjlighet rätt ofta. I vissa fall har man t.o.m.
tillämpat stadgandet på annan gäld än skadeståndsgäld, trots att varken lagens
ordalydelse eller förarbeten ger stöd för en sådan tillämpning.
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Sammanfattningsvis kan man alltså säga att lagstiftaren i samtliga nordiska
länder har möjliggjort en jämkning av dröjsmålsräntan. Den danska lagens orda-
lydelse syns ge domstolarna fria händer att jämka den legala dröjsmålsräntan,
medan jämkningsstadgandena i de andra länderna innehåller begränsningar av
olika slag.

Jämkningsstadgandena har lämnat få spår i respektive lands högsta domstols
rättspraxis (med reservation för att jämkning har skett i det «fördolda», utan att
jämkningsstadgandets tillämpning har lyfts fram som en rättsfråga).7

4. Borde dröjsmålsräntan ha jämkats?

I det följande skall beröras två situationer där frågan om jämkning av dröjsmåls-
ränta kan tänkas aktualiseras. Exemplen är hämtade ur finländsk rättspraxis och
har väckt frågan om tillämpningen av räntelagen leder till ett godtagbart och skä-
ligt slutresultat.

Ovan har redan konstaterats att en korrekt bestämd räntefot eliminerar oskä-
liga dröj smålsräntepåfölj der. Den fasta ränta om 16 procent som infördes i
Finland i och med räntelagen 1983 är en orsak till att dröjsmålsräntan i vissa situa-
tioner har upplevts som oskäligt betungande. Genom en lagändring 1995 från-
gick man systemet med en fast räntefot. Lagändringen föregicks av ett initiativ
av konsumentombudsmannen samt en lagmotion i riksdagen. Motiveringarna för
att frångå den fasta räntefoten var uttryckligen att den fasta dröjsmålsräntan om
16 procent var oskälig. Räntepåföljden upplevdes som orimlig i ett läge där den
allmänna räntenivån hade sjunkit och där gäldenärernas betalningssvårigheter till
följd av arbetslöshet och ekonomisk depression hade ökat. Då dröjsmålsräntan
genom lagändringen knöts till den allmänna räntenivån ledde detta till en klart
lägre ränta (13 procent då om ränta inte avtalats). Lagändringen hade dock inte
retroaktiv verkan. Den nya lägre dröjsmålsräntan tillämpades med andra ord först
på prestationer som fördröjdes efter att lagen hade trätt i kraft. I de fall som
nämns i det följande gällde den fasta dröjsmålsräntan om 16 procent.

Problematisk kan dröj smålsräntepåfölj den bli i de situationer då fordran är
tvistig. Dröjsmålsräntan kan med hänsyn till den ursprungliga skulden bli opro-
portionerligt stor under den tid den rättsliga utredningen av betalningsskyldighe-
ten pågår. - Ovan framgick att en jämkning av dröjsmålsräntan på oklarhetsgrund

7 Här må endast nämnas ett prejudikat av Finlands HD. I avgörandet 1994:46 aktualiserades frågan
om vad som skall avses med jämkningsstadgandets krav på «annan särskild orsak huvudsakligen utan
egen skuld». Fallet gällde en bostadsköpare, vars dröjsmål med betalningen av den nyanskaffade
bostaden berodde på att han inte lyckats avyttra sin gamla bostad till det pris han hade räknat med.
Med priset för den gamla bostaden hade han avsett att finansiera köpet av den nya bostaden. HD
ansåg att dröjsmålet med betalningen inte hade berott på en av en sådan särskild orsak förorsakad
betalningssvårighet som köparen huvudsakligen utan egen skuld råkat i. HD motiverade detta med att
det faktum att säljaren inte erhållit önskat pris för sin gamla bostad är en med handel allmänt för-
knippad förutsebar eventualitet. Därför fanns inte förutsättningar att jämka dröjsmålsräntan enligt
ovannämnda stadgande i räntelagen.
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kan komma ifråga enligt den finländska och norska räntelagen, men dock endast
i konsumentförhållanden. Den danska räntelagens vidsträckta jämkningsmöjlig-
heter har inte ansetts utsträcka sig till en jämkning på oklarhetsgrund.

Problemet accentueras givetvis då räntefoten för dröjsmålsräntan är högre än
den allmänna räntenivån. Om därtill domstolsprocessen blir utdragen helt utan
gäldenärens - eller för den delen borgenärens - förskyllan kan man fråga sig om
slutresultatet blir godtagbart.

Problematiken kan belysas med följande exempel. Styrelseledamoten i ett
aktiebolag åtalades för att han hade underlåtit att åt länsskatteverket erlägga den
förskottsinnehållning som hade gjorts från de anställdas löner samt de lagstadga-
de socialskyddsavgifterna. I rättegången yrkade länsskatteverket på skadestånd
jämte 16 procents ränta räknat från den dag då yrkandet framställdes. Åtalet och
skadeståndsyrkandet förkastades i underrätten och i hovrätten. Högsta domstolen
i Finland däremot dömde den åtalade till straff och att betala skadestånd till läns-
skatteverket.8 Skadeståndsbeloppet uppgick till 380.000 mark. Räntepåföljden
blev avsevärd till följd av att räntefoten var 16 procent samt av att den tid för vil-
ken ränta skulle erläggas blev lång. Ränteyrkandet hade framställts i underrätten
1.10.1992, vilket var tidpunkten från vilken dröjsmålsräntan enligt lag skulle
utgå, och Högsta domstolens dom gavs 1.4.1996 (dröjsmålsräntan fram till dagen
för domen uppgick följaktligen till cirka 212.000 mark). Rättegången i Högsta
domstolen drog ur på tiden till följd av att målet efter att domstolen hållit munt-
lig förhandling överfördes till förstärkt avdelning,9 varefter en ny muntlig för-
handling var nödvändig. Dröjsmålet, vars negativa följder drabbade den åtalade,
var åtminstone delvis ett resultat av processreglerna i Högsta domstolen. En
jämnkning av dröjsmålspåföljden var inte möjlig enligt gällande räntelag. Ränte-
foten var bestämd i lag och detsamma gällde för den tidpunkt från vilken räntan
skulle löpa. Att slutresultatet var oskäligt för den betalningsskyldige torde vara
odiskutabelt. Borgenären däremot fick en förhållandevis god avkastning på sin
fordran.

Den i räntelagen bestämda tidpunkten från när dröjsmålsränta skall utgå kan
leda till ett slutresultat som kan upplevas som oskäligt. Enligt den finländska -
och även den svenska - räntelagen skall som ovan konstaterats dröjsmålsränta på
skadestånd betalas från den tidpunkt då en månad förflutit från den dag då bor-
genären framställde sitt krav samt framlade sådan utredning angående ersätt-
ningens grund och belopp som skäligen kan krävas av honom. I fråga om skade-
stånd med anledning av uppsåtligt brott finns ett särskilt stadgande. För skade-

8 HD 1996:35: Ett bolag ansågs inte ha varit betalningsoförmöget enligt 29 kap. 4 § strafflagen då det
under lång tid underlåtit att betala förskottsinnehållning och socialskyddsavgifter men samtidigt fort-
satt sin affärsverksamhet och betalt andra borgenärers fordringar och sålunda till betydande del möj-
liggjort fortsättandet av verksamheten genom sagda Underlätelse.
9 Enligt arbetsordningen för Högsta domstolen kan ett ärende överföras att avgöras antingen i plenum
eller förstärkt avdelning bl.a. om det vid överläggning på avdelning visar sig att den förhärskande
åsikten skiljer sig från sådana rättsprinciper eller sådan lagtolkning som HD tidigare följt.
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stånd som skall erläggas för skada som åstadkommits genom uppsåtligt brott
skall dröjsmålsräntan betalas räknat från den tidpunkt då skadan inträffade.
Stadgandet motiverades med att det skulle vara olämpligt att låta den tidpunkt då
skyldigheten att betala ränta börjar bli beroende av när man lyckas gripa gär-
ningsmannen. Ett dylikt slutresultat ansågs inte vara tillfredsställande för det all-
männa rättsmedvetandet.

Utöver att stadgandet kan vara problematiskt när det gäller att bestämma när
skadan skall ha anses inträffat10 kan dess tillämpning leda till ett slutresultat som
kan kritiseras.

Följande exempel kan anföras. Krav på skadestånd för bestående men till följd
av en misshandel kan kanske framställas först efter en längre tid efter att miss-
handeln skett och gärningsmannen dömts till straff för brottet. Trots detta börjar
dröjsmålsräntan löpa från den tidpunkt då skadan inträffat. Gäldenären har kan-
ske redan ålagts att betala ersättning för sveda och värk jämte ränta. Ett senare
framställt tilläggsyrkande, då skadan blivit bestående, med därtill anknutet rän-
teyrkande, kan upplevas som oskäligt av gäldenären. Gäldenären kan med fog i
detta läge fråga sig om det finns anledning att försätta honom i en särställning
och beräkna dröjsmålsräntan enligt specialstadgandet och inte enligt huvudregeln
för ränta på skadestånd.

Problematiken aktualiserades i HD 1998:108." Gäldenären uppfattade den
«retroaktiva» räntepåföljden som oskälig, eftersom han inte hade haft någon möj-
lighet att erlägga tilläggsskadeståndet så länge något yrkande inte hade fram-
ställts mot honom. Därtill hänvisade han till sociala skäl och yrkade på jämkning
av räntan. Räntelagens jämkningsstadgande kunde dock inte - och inte heller
skadeståndslagens jämkningsstadgande - tillämpas i fallet.

De ovannämnda exemplen visar, att den jämkningsmöjlighet som finns i den
finländska räntelagen ibland upplevs som otillräcklig.

Ett slutresultat som upplevs som orimligt till följd av att den legala dröjs-
målsräntan inte kan jämkas, kan leda till att domstolen försöker finna en annan
utväg ur situationen. Då dröjsmålsräntan på skadeståndsgäld inte har kunnat jäm-
kas har detta förmodligen resulterat i att domstolen i stället har jämkat skade-
ståndets belopp. Denna väg är dock inte alltid framkomlig; ibland finns ingen
möjlighet att pröva skadeståndets storlek överhuvudtaget. Dessutom kan man

101 den finländska lagens förarbeten (RP 109/1981) sägs att i det fall att själva den brottsliga hand-
lingen företas och dess skadliga verkningar inträder vid skilda tidpunkter, skadan skall anses ha
inträffat då brottets skadliga effekter träffade borgenären. I den svenska lagens förarbeten (Prop.
1986/87:72) hänvisas till att den finländska lagen «i viss mån kan tjäna som mönsten> för det sven-
ska stadgandet om ränta på skadestånd vid uppsåtligt brott.
11 HD 1998:108: B hade genom laga kraft vunnet avgörande dömts till straff för misshandel av A och
ålagts att till denna betala skadestånd för sveda och värk. I en ny rättegång yrkade A ytterligare ska-
destånd av B på den grund att svedan och värken blivit bestående. - Fråga om skadeståndsyrkandets
upptagande till prövning. Fråga även om den tidpunkt från vilken dröjsmålsränta skulle betalas och
om jämkning av dröjsmålsräntan då skadestånd utdömdes på grund av uppsåtligt brott.
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anse det tvivelaktigt att kringå problemet utan att anföra de verkliga motiven för
jämkningen. Dröjsmålsräntan har dock även nämnts uttryckligen som en omstän-
dighet som talat för en jämkning av skadeståndet.12 På detta sätt kan man i vissa
situationer uppnå ett godtagbart slutresultat.

Inledningsvis berördes dröjsmålsräntans olika funktioner. Det finns en risk att
skadestånds- och vederlagsfunktionen inte uppfylls då borgenären blir överkom-
penserad för att hans fordran är obetald. Ovan har framgått att en utdragen rätts-
tvist kan få icke önskade konsekvenser för dröjsmålspåföljden. Detta är givetvis
fallet framförallt då dröjsmålsräntefoten inte på ett adekvat sätt motsvarar den
allmänna räntenivån. Möligheten till en god avkastning kan t.o.m. tänkas ge upp-
hov till domstolsprocesser i spekulativt syfte. Den primära lösningen på proble-
met är att anpassa dröjsmålsräntan till den allmänna räntenivån. Så tycks för till-
fället vara fallet i de nordiska länderna. Frågan är dock om det trots detta kunde
vara befogat med en generell jämkningsregel som lösning på problemet med en
oskälig dröjsmålsräntepåföljd som en utdragen domstolsprocess kan ge upphov
till.

Ibland kan tillämpningen av räntelagens stadgande om tidpunkten från vilken
dröjsmålsränta skall utgå leda till ett oskäligt slutresultat. Det är givet att ränte-
lagens stadgande när det gäller t.ex. tidpunkten för när dröjsmålsränta skall börja
löpa måste vara i viss mån schematiska för att lagstiftningen inte skall bli alltför
oöverskådlig. En generell jämkningsregel kan vara en möjlighet att uppnå ett gott
slutresultat i ett enskilt fall där en tillämpning av räntelagen leder till ett oskäligt
slutresultat.

5. Avslutande reflektioner

I alla nordiska länder har i räntelagstiftningen intagits stadganden som gör det
möjligt att jämka den legala dröjsmålsräntan. Lagstiftaren har alltså utgått ifrån
att ett direkt tillämpande av räntelagen kan leda till ett oacceptabelt slutresultat.
Man har m.a.o. i vissa fall frångått principen om att gäldenären bär ett strikt
ansvar för sin egen betalningsförmåga. Frågan är om de jämkningsmöjligheter
lagarna ger är tillräckliga. Även om en mera ingående granskning av de faktiska
dröjsmålspåföljderna i de olika länderna inte här har varit möjlig, har dock vissa
missförhållanden kunnat påvisas.

Ovan har som ett diskussionsuppslag framkastats tanken på en generell jämk-
ningsregel i räntelagen.

Invändningen mot en generell jämkningsregel är att det blir allt vanskligare
att förutse utgången av en process. Detta kan i sin tur befaras öka benägenheten
att låta domstol avgöra tvisten.13 Frågan är dock om erfarenheterna av de befint-
liga generella jämkningsreglerna i t.ex. avtalslagarna ger stöd för farhågorna.

12 Så var fallet i HD 1997:110 och 111, vilka gällde bl.a. jämkning av skadestånd då en affärsbank till
följd av direktionens vårdslöshet åsamkats kreditförluster.
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Tanken om en generell jämkningsregel i räntelagen är varken ny eller revolutio-
nerande. Frågan om en längre gående jämkningsmöjlighet än den nu gällande har
diskuterats i åtminstone Finland och Sverige. Diskussionen har gället en jämk-
ning till förmån för gäldenären.

Att oskälighetsproblematiken även kan ses från en annan synvinkel visar för-
slaget till direktiv om insatser mot betalningsförseningar vid handelstransaktio-
ner. Direktivet gäller en harmonisering av bestämmelserna om betalningsfrister,
förfallodagar och lagstadgad dröjsmålsränta. I samband med behandlingen av
förslaget har även frågan om jämkning av dröjsmålsränta aktualiserats. I försla-
get har nämligen intagits en jämkningsregel, som är omtvistad. Enligt ett förslag
skall en överenskommelse om förfallodag eller konsekvenserna av betalnings-
försening som inte överensstämmer med direktivets besämmelser inte gälla, om
den, när alla omständigheter i fallet beaktas, är grovt orättvis mot - märk väl -
borgenären.14

En generell jämkningsregel i räntelagen kunde ge en möjlighet att jämka den
legala dröjsmålsräntan för att undvika oskäliga dröjsmålspåföljder för dels gäl-
denären och dels borgenären. För närvarande leder måhända den legala dröjs-
målsräntan inte till oskäligt slutresultat för borgenären. Om en motsatt situation
skulle uppkomma trots rådande stabila och låga allmänna ränteläge, kunde en
jämkningsregel bli tillämplig. Erfarenheterna visar att ändringar i lagstiftningen
för att eliminera oskäliga följder har en tendens att komma för sent.

En väsentlig fråga i sammanhanget är givetvis i hurudana fall och under vilka
förutsättnignar jämkning kunde tänkas ske. Ur de ovan anförda exemplen ur fin-
ländsk rättspraxis kan slutsatsen dras att dröjsmålsräntan på en skadeståndsfor-
dran är särskilt problematisk. Borde alltså jämkningsmöjligheten utsträckas till
uttryckligen skadeståndsgäld. Intressant är att denna lösning valts i Island. Men
som inledningsvis fastslogs är problemen inte identiska i de nordiska länderna.
Detta gäller bl.a. behovet av att kunna jämka räntan på skadestånd för person-
skada. Sålunda torde i Norge praxis ha funnit en pragmatisk lösning: Det utdöm-
da skadeståndsbeloppet, som i sig kan jämkas enligt skadeståndsrättsliga regler,
anses inkludera ränta fram till dagen för domen.15

13 Se t.ex. Munch, Renteloven s. 99.
14 Direktivförslaget (KOM (98) 126 slutlig) har motiverats med att betalningsförseningar utgör ett
växande allvarligt hinder för en fungerande inre marknad. Det har anförts att långa betalningsfrister
och betalningsförseningar leder till att särskilt de små och medelstora företagen utsätts för betung-
ande administrativa och ekonomiska bördor. I bakgrunden finns givetvis även de skillnader som råder
i medlemsstaterna i fråga om regler och praxis när det gäller betalningar.

Direktivets tillämpningsområde är enligt förslaget begränsat till handelstransaktioner, dvs. trans-
aktioner mellan företag eller mellan företag och offentliga myndigheter som leder till leverans av
varor eller tillhandahållande av tjänster mot ersättning. Den lagstadgade dröjsmålsräntan skall enligt
förslaget utgöras av Europeiska centralbankens referensränta med ett tillägg av en «marginal». Om
storleken av marginalen har framkastats olika förslag (bl.a. 6 procentenheter).
15 Bergsåker s. 106.
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En annan möjlighet är att tillåta jämkning på oklarhetsgrund och till följd av
social force majeure, enligt mönster från den finländska räntelagen, och att inte
begränsa stadgandets tillämpningsområde till konsumentförhållanden. Till ett
dylikt stadgande kunde det dock vara motiverat att foga ett krav på oskälighet,
enligt modell från den svenska lagen, vilket i regel skulle utesluta jämkning av
drösjmålspåföljder i näringsverksamhet.

Den danska lagen ger dock en annan modell för en jämkningregel. Den dan-
ska räntelagen ger som ovan konstaterats enligt sin ordalydelse domstolarna fria
händer att jämka dröjsmålsräntepåföljden både uppåt och nedåt. Av allt att döma
har stadgandena inte uppfattats som problematiska. Detta kunde tala för en all-
mänt hållen jämkningsregel närmast enligt modell från avtalslagen.

Diskussionen far utvisa huruvida en generell jämkningsregel i räntelagstift-
ningen kan anses befogad och hur regeln i så fall borde utformas.


