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INFLATION OCH JÄMKNING AV AVTAL

1. INDLEDNING
»Det tolfte nordiska juristmötet diskuterade år 1922 ämnet »Betimelig-
heden af lovregler ang. lempning af kontrakter, som på grund af ufor-
udsete begivenheder falder særlig tyngende for den ene part«. Denna
diskussion ägde rum mot bakgrunden av de omvälvningar första världs-
kriget medfört. Efter en lång tid av jämförelsevis stabila samhällsförhål-
landen och ett fast, till guldet anknutet penningvärde hade kriget kom-
mit såsom en för de flesta opåräknad händelse, vilken dels lade hinder i
vägen för det internationella handelsutbytet, dels i hög grad rubbade
penningväsendet. Nu var emellertid kriget över och det föreföll som om
man kunde vänta att normala tider åter skulle inträda.

När det nittonde nordiska juristmötet skall diskutera det närstående
ämnet »Om jämkning av kontrakt på grund av ändrade förhållanden«
är situationen en annan. De »normala tiderna« ha aldrig återkommit.
Vi ha upplevt ännu ett världskrig, och den utrikespolitiska stabiliteten
tycks ännu vara långt borta. Än mer betyder kanske för det föreliggande
problemet våra erfarenheter av penningväsendets utveckling under de
senaste trettio åren. Vi ha varit med om 1920-talets hejdlösa tyska infla-
tion, den allmänna återgången till guldmyntfot, den ekonomiska krisen
omkring 1930, den förnyade övergången till pappersvaluta och slutligen
det andra världskriget, som kännetecknas av inflationer dolda bakom
en delvis effektiv priskontroll. Ytterligare är att beakta att de i dagens
samhälle rådande ekonomiska värderingarna icke synas vara gynsamma
för ett stabilt penningvärde; man eftersträvar visserligen ett sådant men
andra därmed svårförenliga önskemål - främst kravet på full syssel-
sättning - tillmätas en högre valör. Det synes därför befogat att räkna
med att avsevärda förändringar i penningvärdet kunna inträda även
utan samband med krig.«

Med dessa ord inledde Knut Rodhe sitt referat till det nittonde nor-
diska juristmötet1). Såsom framgår av citatet hade man på det tolfte
nordiska juristmötet år 1922 diskuterat ett näraliggande ämne, som refe-
reradas av Steglich-Petersen2). Det kan ännu tilläggas, att det trettonde
nordiska juristmötet behandlade frågan om gäldenärs skadeståndsskyl-
dighet vid försummad penningbetalning, med särskild hänsyn till valuta-
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försämring. Detta ämne refererades av Lauri Cederbergs). Vid senaste
juristmöte refererade Fredrik Moe ämnet »Klausuler om verdifasthet«.
I år heter ämnet »Inflation och jämkning av avtal«.

Man har således upprepade gånger haft anledning att återkomma till
frågor som tangerar betydelsen av förändringar i penningvärdet. Åren
1922 och 1925 ådrog sig problemen intresse tydligen närmast på grund
av de situationer som uppstått under och efter det första världskriget.
När det nittonde nordiska juristmötet behandlade frågan hade man
genomlidit det andra världskriget med efterföljande politiska och ekono-
miska spänningar.

När penningvärdets försämring tas upp på diskussionsprogrammet
för de nordiska juristmötena två gånger under 1970-talet får orsaken sö-
kas i andra omständigheter än nyligen genomlidna krig.

En grundläggande orsak till att det igen kan vara anledning att ana-
lysera effekten av inflation på avtalsförhållanden ligger i att det stabila
penningvärdet aldrig återkommit. De »normala tider« som man enligt
Rodhe hoppades på efter det första världskriget4) har förbytts i en tidi-
gare relativt jämn, sedermera ojämt fortgående accelererande inflation.
Idag tyder inga tecken på att en förändring till det bättre skulle vara
förestående på den punkten. Statsmakternas ansträngningar koncentre-
ras snarare på att hålla inflationen inom rimliga gränser än på att elimi-
nera den5). Orsakerna till att så är fallet behöver inte benhandlas här.

En fortgående inflation utgör i sig grogrund för rättsliga problem.
Problemen tillspetsas ytterligare av att inflationen under de senaste åren
tilltagit samtidigt som betydande kast förekommit i inflationstakten. Ut-
vecklingen i Finland kan beskrivas med följande tabell.
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Den utveckling penningvärdet undergått har således varit ägnad att
hålla frågan om inflation och avtal aktuell. En ny genomgång av ämnet
kan emellertid vara motiverad också av andra skäl. Den juridiska tekni-
ken att angripa problemet har utvecklats sedari år 1951. Då behandlades
frågan i en utredning av jämkning av kontrakt i allmänhet. Frågor
rörande bristande förutsättningar, ekonomisk omöjlighet och i viss mån
också obehörig vinst spelade en framträdande roll i argumentationen.
Sedan dess har man i flera skeden tangerat jämkningsproblematiken i
lagstiftningen. Den ökade betydelse som övervakning, kontroll och regle-
ment ering av priser fått i den ekonomiska politiken har också haft åter-
verkningar i lagstiftningen. I de fall, där reglementering inte genomförts,
har man känt ett tilltagande behov av att utvidga möjligheterna att
jämka avtal.

I detta sammanhang kan det vara skäl att peka på en utvecklingslinje
i lagstiftningen. Tidigare arbetade man i stor utsträckning med en tudel-
ning av avtalsförhållanden: avtal mellan näringsidkare resp. avtal mel-
lan enskilda. Under 1970-talet har huvuduppmärksamheten ägnats en
tredje kategori av avtalsrelationer, nämligen avtalen mellan närings-
idkare och konsument6). Den tredelning man därigenom fått spelar en
viss roll också med tanke på behovet av och möjligheterna till jämkning
av avtal. Det samma gäller också den ytterligare kategori som börjar ut-
kristallisera sig, nämligen småföretagarnas avtal med ekonomiskt star-
kare avtalsparter7).

Slutligen kan man peka på att en behandling av ämnet kan vara mo-
tiverad också av den anledningen, att vi befinner oss i ett läge, där lös-
ningarna förefaller att gå i olika riktningar i de olika nordiska länderna.
Till den del utvecklingen redan resulterat i lagstiftning ställs man inför
frågan vilken effekt denna lagstiftning kan få för en framtida nordisk
rättslikhet. Har lagreglerna utformats så, att de kan leda till divergenser
i rättstillämpningen och vilka möjligheter finns det att i rättstillämpnin-
gen överbrygga olikheterna? Till den del lagstiftning ännu inte föreligger
kan man försöka skapa sig en bild av den kommande lagstiftningens in-
nehåll och dess betydelse för rättslikheten.

2. AVGRÄNSNING

Med inflation avser man i allmänhet en allmän stegring av pris- och
kostnadsnivån. Detta innebär emellertid inte att alla pris skulle utvecklas
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i samma riktning och samma takt8). Att så inte är fallet framgår ju re-
dan av de olika indexserier som återgivits ovan.

Detta gör att frågeställningen tidvis blir suddig i konturerna. Inflation
utgör endast en samlade benämning på det fenomenet, att nyttigheternas
pris stiger. Prisstegringen varierar emelltid från nyttighet till nyttighet
och en indexserie ger därför inte nödvändigtvis en riktig bild av pris-
stegringen på en viss nyttighet. I den mån man har att göra med pen-
ningprestationer kunde det förefalla lättare att använda mycket gene-
rella indexserier som mätinstrument. Också här förhåller det sig emeller-
tid så, att en sådan serie inte behöver återspegla den ökade börda infla-
tionen medför för en bestämd penninggäldenär. Inflationen får nämligen
i regel olika effekt för olika inkomsttagargrupper och varierar från
bransch til bransch inom näringslivet9).

Det sagda innebär att det generella draget i pris- och kostnadsstegring-
en delvis är skenbart. Härav följer i sin tur att gränsen mellan infla-
tionseffekt och mera begränsade kostnadsstegrande företeelser blir oklar.
Trots denna oklarhet tar den följande framställningen endast sikte på
generella pris- och kostnadsstegringar. Frågan huruvida de förda resone-
mangen är tillämpliga på mera begränsade företeelser som påverkar om-
fattningen av parternas förpliktelser lämnas öppen.

En penningvärdeförsämring får i första hand betydelse för parternas
huvudförpliktelser. För naturagäldenären innebär penningvärdeförsäm-
ringen att det blir dyrare att anskaffa eller framställa den nyttighet av-
talet avser, eller att realvärdet av vederlaget blir mindre. För penning-
gäldenären innebär inflationen ofta en lättnad. Detta är emellertid fal-
let endast om hans prestationsskyldighet inte bundits vid inflationen och
under förutsättning att inte utvecklingen av penninggäldenärens egna
inkomster är sämre än den allmänna inflationen.

Vid sidan av huvudförpliktelserna kan penningvärdeförsämringen
också påverka vissa biförpliktelser. Inflationen kan leda till att ett avtalat
avtalsvite får mindre effekt än vad borgnären räknat med. Den kan
också utlösa klausuler om säkerhet för lån, vilka kan vara av den inne-
börden, att säkerheten skall bibehålla sitt realvärde. Om så inte sker
skall tilläggssäkerhet presteras.

Diskussionsämnet tar sikte på avtal i allmänhett. Detta innebär att
man måste röra sig på ett vidsträckt område från starkt socialt präglade
relationer såsom avtal om underhållsbidrag till utpräglat kommersiella
avtal. Det torde säga sig självt, att den säkerhet med vilken uttalanden
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görs inom ett så omfattande område måste bli varierande.
Eftersom framställningen skall gälla avtal, lämnas ensidiga utfästelser

utanför den. Här skall således inte behandlas möjligheten att jämka gå-
vor eller testamentariska förordnanden. Likaså lämnas förpliktelser som
har sin grund i påbud utanför framställningen.

Framställningen gäller endast jämkning. Det finns därför inte anled-
ning att generellt behandla parts rätt att på grund av inflation fram-
ställa andra yrkanden än sådana som går ut på att avtalet skall ges ett
annat innehåll än det tidigare haft. Till jämkning brukar man emeller-
tid också hänföra det som kallas jämkning till noll, dvs. att part helt
befrias från alla sina förpliktelser eller från en viss förpliktelse, vanligtvis
huvudförpliktelsen enligt avtalet.

Det finns inte heller anledning att behandla de olika sätt på vilka par-
terna i avtalet kan reglera verkningarna av en inflatorisk utveckling.
Däremot är det klart att gränserna för avtalsfriheten spelar en central
roll.

3. DEN JURIDISKA TEKNIKENS UTVECKLING

Utgångspunkten för behandlingen av frågan om inflationens - och andra
förändrade förhållandens - inverkan på avtalsinnehållet är regeln att av-
tål skall hållas, pacta sunt servanda10). Parterna skall överväga avtalet
och dess verkningar innan avtalet ingås. I detta ligger också, att parterna
skall göra en kalkyl över den framtida utvecklingen och gardera sig mot
att den blir ogynsam. När avtalet träffats skall part göra allt som står i
hans makt för att uppfylla sitt åtagande11). Regeln motiveras bl.a. med
att det är viktigt att parterna vet vad de åtagit sig. Denna bedömning
bör tillmätas så stor betydelse, att man får svälja en del av de olägen-
heter regeln medför12).

Regeln pacta sunt servanda har varit den traditionella utgångspunk-
ten när man behandlat verkan av ändrade förhållanden. Det förefaller
inte att råda någon större tvekan beträffande regeln centrala ställning i
dag. Diskussionen rörande jämkning av avtal förs i stor utsträckning i
formen vilka ingrepp i regeln som skall accepteras.

En tidigt utvecklad metod att komma från den spänning mellan rätts-
säkerhet och skälighet i enskilda fall som uppkommer om man konse-
kvent håller fast vid att avtal skall hållas, bestod i läran om clausula re-
bus sk stantibus13). Det har framhållits, att denna lära anger i vilken
riktning problemen ligger men att den ger föga ledning för lösningen.
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En annan metod att komma från spänningsförhållandet bestod i för-
utsättningsläran, särskilt läran om bristande förutsättningar1*). Ur-
sprungligen utformades den att gälla vad parterna hade underförstått
och gjort till konkludenta villkor för avtalet. Senare utvecklades den i ob-
jektiv riktning. Us sin g ville lösa frågan utgående från Överväganden om
vem som bör bära risken för en bristande förutsättning. Domstolarna
kunde enligt läran tillägga en bestämmande förutsättning relevans när
de efter avvägande finner att det är rättvist att löftesgivaren befrias från
risken att förutsättningen brister15). I sådana fall borde domaren efter-
sträva en lösning som är ägnad att bli regel för andra fall av motsvaran-
de art.

En tredje metod att komma till rätta med ändrade förhållanden be-
reder omjölighetsläran. Den utgick från fysisk omöjlighet men utvecklade
senare till att också gälla s.k. ekonomisk omöjlighet16): löftesgivaren
kunde befrias också om förpliktelsen genom förändrade omständigheter
blivit alltför betungande för honom. Detta har även beskrivits så, att det
finns en offergräns över vilken gäldenären inte är förpliktad att gå när
han skall fullgöra ett avtal. Härmed stod vägen öppen för att hänföra
starka prisstegringar till de omständigheter som befriar löftesgivaren från
skyldighet att fullgöra och från skadeståndsskyldighet. Senare har stark
kritik riktats mot begreppet ekonomisk omöjlighet.

Ytterligare en metod som man någon gång använt sig av är läran om
obehörig vinst17).

I dag utgör metoden att jämka avtal ett väsentligt hjälpmedel mot
oskäliga klausuler. Bortfall av förpliktelse på grund av bristande för-
utsättningar eller på grund av att den blivit alltför betungande kan
självfallet fortfarande komma i fråga. Köplagförslagen innehåller t.o.m.
en regel beträffande det sistnämnda fallet. En sådan regel har vissa för-
delar framom en jämkningsregel. Den sistnämnda medför osäkerhet så-
väl beträffande bedömningen av förutsättningarna för dess tillämpning:
när har t.ex. förändringarna i förhållandena varit så stora, att uppfyl-
lelse av löftet skulle vara oskäligt? som beträffande rättsföljden: vad blir
resultatet av jämkningen? En regel att förpliktelsen bortfaller medför
endast svårigheter av det förra slaget.

Också i fråga om möjligheterna att jämka avtal kan man se en klar
utvecklingslinje. I de nordiska avtalslagarna tog man in begränsade stad-
ganden om jämkning av klausuler rörande avtalsvite samt av vissa kon-
kurrensklausuler. När generalklausulen i FAL § 34 lancerades väckte
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den åtskilligt motstånd. Man befarade att regeln skulle leda till obefo-
gade processer. Detta ledde till en omformulering av den föreslagna re-
geln så att förutsättningarna för dess tilllämpning preciserades18). Under
de överväganden som föregick tillkomsten av generalklausulen i skulde-
brevslagen § 8 föreslog det svenska lagrådet, att eftersom en regel i skul-
debrevslagen måste antas få en vidsträckt analog tillämpning, regeln
snarare borde upptas i avtalslagen om den överhuvudtaget borde lag-
fästas. Det sistnämnda var enligt lagrådet tveksamt19). Då emellertid
nordisk enighet om att ta in regeln i avtalslagen inte kunde uppnås, fick
stadgandet inflyta i skuldebrevslagen20).

Sedan dess har generalklausulerna blivit vanliga. De ingår som stan-
dardutrustning i lagar på kontraktsrättens område. Detta har varit ut-
vecklingen i Danmark och Sverige ända till dess att man införde en
övergripande generalklausul samtidigt som de tidigare mera begränsade
generalklausulerna upphävdes21). I Norge valde man en annan utväg.
En generalklausul intogs i den norska kjøpsloven22). Härvid var man
inte främmande för tanken att klausulen skulle betraktas som en allmän
kontrakträttslig princip. I Finland införde man en generalklausul för
konsumentförhållanden23). Frågan huruvida en generalklausul efter
danskt och svenskt mönster skall upptas i den finska avtalslagen är fort-
farande öppen. För Islands del saknas uppgifter.

Förklaringen till att man på 1970-talet införde nya generalklausuler i
samtliga nordiska länder - en reservation måste också här göras för
Islands del — kunde stå att finna på flera olika håll. Man kunde tänka
sig, att de skulle ha drivits fram av önskan om större nordisk rättslikhet.
Men även om lagstiftningen skedde efter nordiska överläggningar kan
man väl endast konstatera, att rättslikheten efter reformerna är mindre
än tidigare. I själva verket tillkom de nya lagstadgandena åtminstone i
Finland och Sverige för att garantera större möjligheter än tidigare att
jämka avtal24). Den uppluckring Rodhe ansåg sig ha kunnat observera
redan år 195125) har därmed omsatts i lagtext.

Parallellt med den utveckling som har ägt rum i fråga om general-
klausulerna löper en annan trend. Medan generalklausulerna öppnar
möjlighet att jämka bestämmelser i enskilda avtal när tillämpningen av
bestämmelserna leder till ett oskäligt resultat, har man skapat möjlig-
heter till en typiserad jämkning. Detta har skett genom avtalsvillkor slag-
stiftningeti. Formellt är den uppbyggd som en förbudslagstiftning: man
kan förbjuda den framtida användningen av oskäliga villkor. I sak ligger
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den nära jämkningsnormer. Lagstiftningen leder till förhandlingar mel-
lan näringsidkarna och konsumentombudsmannen i syfte att skapa skä-
liga villkor.

Avtalsvillkorslagstiftningen fungerar emellertid på ett annat sätt än
jämkningsreglerna. De sistnämnda innebär att en domstol kan förändra
innehållet i ett redan ingånget avtal. Parternas förpliktelser och rättig-
heter får genom domstolens ingripande ett annat innehåll än de hade
tidigare. Avtalsvillkorslagstiftningen innebär ett försök att förebygga att
typiskt sett oskäliga villkor används i framtida avtal. Ett förbud enligt av-
tallsvillkorslagen får emellertid inte någon omedelbar verkan för redan
ingågna avtal26). Att avtalsvillkorslagstiftningen nämts här kan emeller-
tid försvaras därmed, att den kan uppfattas såsom en tendens mot en
ytterligare liberalisering av principen pacta sunt servanda.

4. JÄMKNING AV PRIS PÄ GRUND AV INFLATION

Effekten av inflation kommer till uttryck i en stigande pris- och kostnads-
nivå. Ifall en längre tid förflutit sedan avtalsslutet och avtalet ingåtts till
fast pris, leder inflationen till att det avtalade penningvederlagets real-
värde sjunker. Naturgäldenären får inte längre samma kompensation
för de uppoffringar han varit tvungen att göra för att fullgöra sin del av
avtalet. Detta kan resultera i att avtalet inte ger beräknad vinst eller att
det ger honom en förlust. För penninggäldenärens del innebär inflatio-
nen på motsvarande sätt, att han kan fullgöra sin del av avtalet med
mindre uppoffringar än vad som beräknats vid avtalsslutet.

Problemet förefaller att kunna uppkomma dels när en prestation skall
ske en lång tid efter avtalsslutet, dels vid successiva prestationer under en
lång tid27). Frågan blir: Kan priset jämkas? En jämkning kan innebära
att penninggäldenären skall betala ett större vederlag än avtalat så att
man helt bibehåller den avtalsbalans som var rådande vid tiden för av-
talsslutet eller att en del av inflationseffekten över flyttas på gäldenären.
En jämkning kan också komma i fråga om avtalet innehåller en pris-
klausul som fördelar verkningarna av inflationen på ett sätt som visar
sig vara oskäligt.

Svaret på frågan förefaller att variera beroende på avtalstyp, vem
som är part i avtalet och andra omständigheter.

Avsikten är inte att här behandla alla särskilda jämkningsregler. Ett
urval av vissa typsituationer har gjorts huvudsakligen utgående från
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finländska förhållanden. Tyngdpunkten i beskrivningen ligger också i
dessa förhållanden.

4.1 Avtal om underhållsbidrag
Parter kan i stor utsträckning träffa avtal om storleken av underhålls-
bidrag till make, maka, eller barn. I Finland gäller enligt lagen om vissa
underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna, att underhållsbi-
drag, som någon i enlighet med äktenskapslagen eller lagen om under-
håll för barn förbundit sig att utge på bestämda tider, skall höjas till att
motsvara stegringen av levnadskonstnadsindex.

I detta fall höjs underhållsbidragen automatiskt när levnadskostnads-
index stigit med fem procent. Förhöjningen motsvarar inte exakt stegrin-
gen av levnadskostnadsindex, men är så konstruerad, att eftersläpningen
inte vid något tillfälle kan vara större än sagda fem procent. Mot den
bakgrunden förefaller det otänkbart att en jämkning av underhållsbidra-
get vare sig neråt eller uppåt skulle kunna ske på åtgärd av domstol
med hänvisning till inflationen.

4.2 Hyresavtal
Reglerna om jämkning av hyresavtal har undergått åtskilliga förändrin-
gar28). På 1920-talet försökte man motverka oskäliga hyror genom en
ockerparagraf i stafflagen. Paragrafen torde inte ha tillämpats i många
fall. Efter andra världskriget genomfördes en hyresreglementering. Hy-
ran fick inte höjas utöver en av statsrådet fastställd procentsats om inte
hyresnämnden gav sitt tillstånd till höjningen. Värmekostnaderna fick
dock anpassas till de faktiska kostnaderna. I 1961-års hyreslag intogs ett
stadgande om jämkning av villkor som stred mot god sed i hyresförhål-
landen. Stadgandets text skulle ha gjort det möjligt att jämka också
hyrans belopp, men enligt förarbetena var det inte meningen att också
hyran skulle jämkas. År 1968 infördes åter en hyresreglementering. Pris
rådet kunde ge tillstånd till hyreshöjning bl.a. om hyran inte täckte skä-
liga underhålls- och kapitalkostnader. Denna reglementering gällde emel-
lertid endast bostadslägenheter medan en avtalsfrihet bibehölls i fråga om
andra lägenheter. Genom en ändring av hyreslagen år 1970 har hyres-
gästen getts möjlighet att påkalla en sänkning av hyran för bostads-
lägenhet om den väsentligt överstiger skälig gängse hyra på orten för
lägenheter med likvärdigt hyresvärde utan i hyresförhållanden godtag-
bar orsak därtill föreligger.
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Beträffande höjning av hyra gäller enligt Hy reis 49 § att sådan höj-
ning kan ske inom ramen för ett maximibelopp som statsrådet kan fast-
ställa när det med hänsyn till förändringar i fastighetskostnaderna finns
anledning därtill. Om en av hyresvärden föreslagen höjning ligger inom
statsrådets rekommendation kan hyresgästen påyrka jämkning vid dom-
stol. Överstiger den föreslagna höjningen rekommendationen åligger det
hyresvärden att dra frågan under domstols prövning. Domstolen är inte
bunden av statsrådets rekommendation, utan kan fastställa en högre eller
mindre förhöjning beroende på huruvida hyran efter höjningen skulle
komma att överskrida skälig gängse hyra på orten för lägenheter med
likvärdigt hyresvärde utan att i hyresförhållanden godtagbar orsak där-
till föreligger.

I Finland gäller för närvarande förbud mot att binda hyra för bo-
stadslägenheter vid index.

Beträffande andra lägenheter än bostadslägenheter gäller att hyreshöj-
ning måste ha stöd i avtalet. Hyran kan i avtal knytas till index under
förutsättning att avtalet upphör tidigast efter fem år och att man inte
kommit överens om rätt för hyresvärden att uppsäga avtalet att upp-
höra före nämnda tidpunkt. Under de fem första åren får högst hälften
av ökningen av levnadskostnadsindex beaktas.

Den ingående regleringen av hyresavtal rörande bostadslägenhet
bygger på flera skäl29). I ett läge där utbudet av hyreslägenheter är be-
gränsat skulle fri prisbildning leda till höga hyror. Detta vore socialt
oacceptabelt. För det andra är hyresgästen typiskt sett den svagare par-
ten. Han är av denna anledning i behov av skydd mot höga hyror. För
det tredje har hyresnivån betydelse för inflationen. Ett centralt syfte
med reglementeringen är att bekämpa inflationen. Det råder förbud att
knyta hyresnivån vid index. Trots dessa omständigheter finns det en
möjlighet för domstol att jämka hyran uppåt. Kriterierna för en sådan
jämkning är förhållandevis detaljerade. Inom ramen för den av stats-
rådet fastställda rekommendationen kan en inflationsbetingad hyreshöj-
ning ske under förutsättning att den inte i det enskilda fallet leder till
haltande balans i förhållande till den allmänna hyresnivån på orten. En
höjning utöver den procentsats statsrådet rekommenderat såsom maxi-
mum är inte inflationsbetingad utan kan motiveras med att hyran för
ifrågavarande lägenhet släpar efter den allmänna nivån.

I Sverige anfördes i förarbetena till 1939-års ändringar i hyreslagen
bl.a., att det skulle vara möjligt för hyresvärden att åberopa generalklau-
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sulen när hyresavtalet hade slutits för lång tid mot en redan från början
låg hyra och hyran på grund av fallande penningvärde eller stegrande
bränslekostnader kom att framstå som orimligt låg30). I fallet NJA 1943
s. 166 jämkadas villkor i hyresavtal pga ökade bränslekostnader så, att
hyresgästen fick vidkännas ett hyrestillägg. Till samma resultat kom man
i fallen SvJT 1944 rf 36 och SvJT 1945 fr s. 19S1). Generalklausulen i
jordabalken upphävdes i samband med tillkomsten av den allmänna
generalklausulen i avtalslagen. Dessförinnan hade emellertid år 1973 in-
förts ett förbud mot indexklausuler i bostadshyresavtal. Något motsva-
rande förbud har inte funnits beträffande andra lägenheter. Ett sådant
förbud för hyresavtal på kortare tid än ett år har nyligen föreslagits av
hyresrättsutredningen32). De skäl som ligger bakom förbudet ger enligt
generalklausulutredningen en anvisning om när indexklausuler vid avtal,
på vilka förbudet inte är tilllämpligt, kan behöva jämkas33).

4.3 Avbetalningskontrakt
I den finlänska lagen om avbetalningsköp ingår en generalklausul i 7 §.
Enligt stadgandet kan villkor vid avbetalningsköp som uppenbarligen är
stridande mot gott affärsskick eller eljest otillbörligt, jämkas eller läm-
nas utan avseende.

I finländsk doktrin har man ansett, att denna generalklausul inte ger
möjlighet att jämka priset34). Några domstolsavgöranden i frågan torde
inte föreligga.

Motsvarande uppfattning kom till uttryck i de svenska förarbetena.
Departementschefen uteslöt emellertid inte att klausulen kunde tillämpas
också på priset35). Det kunde dock förväntas, att stadgandet i praktiken
knappast skulle utnyttjas för en jämkning nedåt. Möjligheten att jämka
vederlaget uppåt berörs inte. Frågan saknar numera betydelse eftersom
st. 1 i avbetalningsköplagen upphävdes i samband med att den allmän-
na generalklausulen infördes.

Den norska avbetalningsköplagen innehåller i 8 § 4 stk. en särskild
regel om nedsättning av priset. Det har hävdats att generalklausulen i
stk. 3 inte vore tillämplig på priset36). Frågan om en jämkning uppåt
kan ske synes inte ha berörts.

I Danmark var situationen före den nya allmänna generalklausulens
tillkomst den samma som i Norge37). Numera har särregeln i af betal-
ningslovens 8 § stk. 3 upphävts.
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4.4 Försäkringsavtal
I försäkringsavtalet står två matematiskt uträknade prestationer mot
varandra. Premiesättningen skall i Finland godkännas av en övervak-
ningsmyndighet. Premien står i ett direkt förhållande till försäkringsbe-
loppets storlek. Relationen påverkas inte av inflationen. Någon anledning
att jämka premien uppåt på grund av inflation föreligger därför inte.

Ifall en indexklausul ingår i avtalet kan två situationer uppkomma.
Så länge försäkringsbeloppet och premien stiger enligt samma index-
serie kan man ställa frågan huruvida alla försäkringstagare skall vara
tvunga att acceptera att premien stiger. I något fall kan det ju tänkas, att
behovet av t.ex. livsförsäkring fortgående sjunker och att indexklausulen
därför leder till ett oskäligt slutresultat. Ett annat fall kan uppkomma om
stegringen av försäkringsgivarens förvaltningskostnader är så snabb, att
den slår ut i en premieökning utan motsvarande höjning av försäkrings-
beloppet.

4.5 Allmänna jämkningsregler
Framställningen har hittills gällt möjligheten att jämka avtal med stöd
av särskilda jämkningsregler. I det följande skall behandlas möjlig-
heterna att jämka penninggäldenärens skyldighet att erlägga vederlag för
en motprestation på grund av inflation i stöd av sådana jämkningsreg-
ler som gäller avtal överhuvudtaget eller avtal mellan vissa typer av kon-
trahenter. De regler som avses är för dansk och svensk del avtalslagens
36 §, för finländsk del konsumentskyddslagen 4:1 och principen i skulde-
brevslagens 8 § och för norsk del principen i kjöbslovens 1 §.

I den nordiska diskussionen har ofta anförts, att behovet av jämkning
kan gestalta sig olika beroende på den partsrelation man står inför. Den-
na tankegång har avspeglats i den svenska avtalslagens 36 § och i den
finländska konsumentskyddslagen. Men också i sådana fall, där lagtexten
inte uttryckligen anger, att särskild hänsyn skall tas till konsumentintres-
set och där således möjligheterna till jämkning är likvärdiga för alla
partsrelationer, anses behovet av jämkning ofta vara större i konsument-
relationen.

4.5.1 Jämkning av priset utanför konsumentrelationer
Det förefaller att vara en allmän tendens att man förhåller sig skeptiskt
till en jämkning uppåt av priset på grund av inflation.
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Beträffande dansk rätt förefaller läget att ha varit något oklart före
tillkomsten av den nya generalklausulen. Rodhe anför ett danskt rätts-
fall UfR 1926 s. 180, där köpare under ovanliga förhållanden ålagts att
betala en förhöjd köpeskilling38). I den rättsvetenskapliga litteraturen
har anförts, att om oförutsedda rubbningar i de ekonomiska förhållande-
na leder till en kolossal prisstegring kan den rätta lösningen ligga i att
befria säljaren från skyldighet att leverera om inte köparen går med på
att betala ett tillläggsvederlag39).

Utkastet till generalklausul behandlar endast frågan om att natura-
gäldnären kan befrias från sitt åtagande om detta på grund av föränd-
ringar i penningvärdet blivit alltför betungande och motparten inte
går med på ett tilläggsvederlag40). I sin kritik av utkastet framhåller
Spleth*1), att generalklausulen inte kan ge domstolen befogenhet att utan
vidare höja vederlaget. En sådan höjning kan nämligen inte under några
omständigheter falla in under kriteriet åsidosätta helt eller delvis. Utta-
landet innehåller emellertid reservationen »utan vidare«. Det är således
möjligt att man under speciella omständigheter kan tänka sig en sådan
jämkning. Det tillgängliga materialet ger inte tillräckligt underlag för
att uttalande hur jämkningsmöjligheterna bör bedömas i dag.

I finländsk litteratur har man i allmänhet ställt sig kritisk till tanken
att vederlaget skall kunna jämkas uppåt42). Frågan har emellertid också
berörts i vissa skiljedomar på byygnadsentreprenadområdet. I en skilje-
dom anförs således, att prisvillkor i byygnadsentreprenad till fast pris kan
gestalta sig så oskäligt på grund av opåräknelig stegring av byggnads-
kostnaderna, att prisvillkoret inte kan åberopas. Om fullföljandet av en-
treprenaden på grund av en i förväg opåräknelig stegring av löner, pri-
ser eller andra kostnader som inte kan skyllas entreprenören och som
han inte kan avvärja, blivit till den grad tyngre än vad som antagits, att
med hänsyn till förhållandena vid avtalets ingående, byggnadsarbetets
omfattning och prestationstidens längd, nya omständigheter som fram-
gått efter det att det anbud som ledde till avtalet avgavs, parternas eko-
nomiska förhållanden samt övriga faktorer som inverkar på helhetsbe-
dömningen av förhållandet mellan parterna, det avtalade prisvillkoret
måste anses vara uppenbart osakligt, kan prisvillkoret jämkas och bygg-
herrn enligt jämkningen förpliktas att erlägga ersättning utöver det fasta
entreprenadpriset till entreprenören43). I en annan skiljedom44) fann
man, att en förlust på 280.000 mark i en entreprenad på 5 milj. mk inte
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var uppenbart oskälig eller väsentligt rubbade avtalsbalansen. I ytterliga-
re ett fall45), där förlusten i en entreprenad på 6,5 milj. mk blev 162.480
mark fann skiljedomstolen det ostyrkt, att prisnivåns stegring skulle ha
lett till ett uppenbart missförhållande mellan fullgörelsen och priset så
att skälig anledning till jämkning av priset skulle ha förelegat. I de två
sistnämnda fallen är det inte känt huruvida tilläggsersättning yrkades.

I entreprenadtvister anser man sig således i princip kunna medge en
höjning av priset på grund av kostnadsstegring. Möjligheten har bundits
upp i flera avseenden. En höjning kan endast komma i fråga om kost-
nadsstegringen varit oförutsebar och således inte kunnat beaktas i kalky-
lerna. Det förefaller också som om man skulle fästa avseende vid even-
tuella förskjutningar i tidtabellen för bygget46). En sådan förskjutning
kan rycka undan grunden för kalkylerna. Vidare har man fäst upp-
märksamhet vid den betydelse ifrågavarande entreprenad har för entre-
nörens hela verksamhet. Särskilt har framhållits den förlust eller ekono-
miska belastning fullgörelsen förorsakat entreprenören och som inte kun-
nat förutses. Slutligen har man beaktat, att tiden mellan det att anbudet
gavs och att avtalet ingås kan bli betydligt längre än vad som kunnat
förutsättas. I sådana fall kan man tänka sig att inte låta inflationsutveck-
lingen under denna tid belasta entreprenören allena47).

Från norsk rätt finns ett celebert rättsfall, Rt. 1951.371, i vilket ett
krav på prishöjning bifölls. Fallet är emellertid säreget och ger knappast
underlag för längre gående konklusioner. I fallet Rt. 1935 s. 122 (Fal-
conbridge-domen) var det fråea om köparen kunde kräva fortsatt leve-
rans av nickel till fast pris när priset på marknaden stigit med c:a 60 °/o,
eller om säljaren kunde träda tillbaka från avtalet eller eventuellt kräva
pristillägg. Fallet avgjordes också nu på grunder med begränsad bär-
vidd48). I RG 1976 s. 595A9) tillmättes en långvarig negativ prisutveck-
ling relevans. Fallet gällde ett avtal, enligt vilket ett bolag år 1914 åta-
git sig att leverera elektrisk kraft till Kristiania kommun. Å andra sidan
kan nämnas flera fall, i vilka ett försämrat penningvärde frånkänts be-
tydelse. I skiljedomen ND 1974.173 fann skiljedomstolen, att rederi, som
slutit fartyg på 10 års bareboat certeparti, själv måste stå risken för sina
kalkyler och förutsättningar. Effekten av två devalveringar om 6,9 °/o
och 10 °/o fick bäras av rederiet. Skiljedommen RG 1976 s. 650 avsåg
ett 10-årigt avtal om leverans av nafta. Under avtalets giltighetstid steg
priset med 350 °/o. Majoriteten fann, att kriget i Mellersta-Östern ut-
gjorde ett förhållande som säljaren inte kunnat förutse vid ingående av
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avtalet, och att detta förhållande och dess verkningar berättigade till re-
vision av kontraktet.

Det är oklart vilka slutsatser som kan dras av anförda rättsfall. Det
har antagits, att rena penningvärdeförändringar inte berättigar till jämk-
ning50). I fråga om omkostnadsökning förhåller man sig kanske något
mera öppen51). Diskussionen förs i båda fallen utan att förutsättningar-
na för att prisändringen skall beaktas sammankopplas med följderna av
att så sker. En annan lösning som diskuterats är att naturaborgenären
får en valrätt mellan att frigöra sig från avtalet eller att kräva prestation
till förhöjt vederlag52).

I Sverige har man tidigare sett med skepsis på möjligheten att ålägga
penninggäldenären att prestera vederlag utöver vad som avtalats53). Ge-
neralklausulutredningen framhåller emellertid såsom princip, att dom-
stolarna har full frihet att välja de lösningar i fråga om rättsföljd som är
mest praktiska54). En jämkning av priset måste kunna ske med stöd av
generalklausulen, i första hand vid långvariga avtal, där utvecklingen
blivit en annan än vad parterna räknat med vid avtalets ingående. Så-
dan jämkning skall även kunna ske i förhållandet mellan näringsidkare.
Man framhåller uttryckligen, att en fortskridande inflation skall kunna
beaktas vid tillämpningen av generalklausulen55).

Sammanfattningsvis kan såsom ett gemensamt drag för alla de länder
som behandlats ovan konstateras, att en betydande osäkerhet föreligger
i frågan om inflation kan beaktas såsom grund för jämkning av avtal
mellan näringsidkare. Det förefaller som om man i alla länder kunde
tänka sig att under några förutsättningar acceptera jämkning på grund
av inflation. Sannolikt måste en jämkning i förhållandet mellan närings-
idkare förutsätta, att inflationens effekt varit oförutsebar. Vad part har
anledning att räkna med får han gardera sig mot i avtalet. I branscher
där spekulationsmomentet spelar en stor roll finns det uppenbarligen
mindre anledning än annars att tillmötesgå krav på jämkning. Infla-
tionens effekt måste också vara sådan, att den — för sig eller i kombina-
tion med andra omständigheter - leder till att det skulle vara oskäligt att
kräva att avtalet uppfylls. Vad detta skall innebära är emellertid i högsta
grad oklart. Möjligen förhåller det sig så som Selvig antytt56), att endast
en exorbitant ändring kan komma i fråga och att en exorbitant förän-
dring är en förändring som är större än den som föreligger i det fall som
skall bedömas. De ytterligare krav som ställts upp i de finländska skilje-
mannaavgörandena går ännu längre. Utanför entreprenadområdet och
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likande områden kan man eventuellt tänka sig att acceptera en jämk-
ning uppåt om penningborgenären alternativt kan välja att frigöra sig
från avtalet.

4.5.2. Jämkning av priset i konsumentförhållanden
De särskilda stadganden rörande jämkning till förmån för konsumenter,
eller hänvisning i generella stadganden att särskild hänsyn skall tas till att
en person befinner sig i konsumentställning, kunde antyda, att man borde
vara mycket försiktig med att jämka priset uppåt. Hänsyn till konsumen-
ten, dvs. typiskt sett penninggäldenären, påkallar sällan en höjning av
priset. Helt kan jämkning emelertid inte uteslutas. I detta sammanhang
kan det vara skäl att dra sig till minnes, att de fall, där höjning av priset
först förekom, gällde hyresavtal. Avtal om hyra av bostadslägenhet utgör
en avtalstyp, där skyddet för konsumentintresset går mycket långt.

Den finländska konsumentskyddslagen förefaller inte att lämna utrym-
me för en prisförhöjning genom jämkning. Jämkning av pris kommer
bara i fråga om priset är oskäligt mot konsumenten. Om näringsidkaren
vill kräva en prishöjning måste han grunda sitt krav på andra jämk-
ningsregler57 ). Dessa utesluter inte att en höjning av priset kan ske. En
förhöjning förutsätter emellertid tydigen att åtminstone de ovan under
4.5.1 angivna förutsättningarna är för handen.

I den svenska avtalslagens 36 § stadgas i st. 2, att man vid jämkning
skall ta särskild hänsyn till behovet av skydd för den som i egenskap av
konsument eller eljest intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.
Detta skall enligt generalklausulutredningen dock inte utesluta att man
vid långvariga avtal höjer priset till förmån för näringsidkare58).

4.6 Jämkning av prisklausuler
Parter i avtal har numera anledning att räkna med att inflationen fort-
går. De har vidsträckta möjligheter att genom avtalsklausuler skydda sig
mot inflationsverkningarna om inte avtalsfriheten uteslutits i inflations-
bekämpande lagstiftning59).

I förhållandet mellan näringsidkare - åtminstone näringsidkare som
inte är att jämställa med konsument - förefaller det visserligen att vara
möjligt att jämka klausuler som binder priset vid index eller på annat
sätt bibehåller prisets realvärde, men skäl till sådan jämking torde sällan
föreligga. Genom att klausulen tagits in i avtalet bör parternas upp-
märksamhet ha riktas på problemet. Den part som inte vidtagit åtgärder
för att trygga sin rätt får finna sig i att resultatet blir sämre för hans
del60). Helt bör man emellertid inte utesluta jämkning61).
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I konsumentrelationer kan däremot finnas anledning till jämkning.
Prisklausuler är typiskt sett av det slag, att ifall den fortsatta använding-
en av en sådan klausul förbjuds enligt avtalsvillkorslagen det ofta finns
skäl att jämka enskilda avtal, i vilka klausulen ingår. Som exempel kan
nämnas förhandlingarna mellan den svenska KO och resebyråbranschen
rörande prishöjningsklausuler. Ifall t.ex. en researrangör efter det över-
enskommelse om klausulen träffades, tog in den gamla klausulen i ett
enskilt avtal, bör detta avtal kunna jämkas till att motsvara överens-
kommelsen. Mera tveksamt kan det vara om t.ex. en branschuppgörelse
också skall medföra att tidigare ingångna avtal kan jämkas att överens-
stämma med de nya villkoren. En sådan regel kan knappast uppställas
generellt, vilket även framgår av Allmänna reklamationsnämndens beslut
11.11.1974. Beslutet gällde en prishöjningsklausul som övervältrade
verkan av kostnads- och löneökninger på köparen. Då denne var med-
veten om att förhandlingar vid tiden för avtalet fördes mellan KO och
vederbörande branschorganisation, antecknade köparen i avtalsformulä-
ret »Maximalt 3.000 kr.«. Han gjorde senare gällande, att detta skulle
uppfattas såsom hans maximirisk och att i övrigt den nya branschöver-
enskommelsen skulle gälla, men fick inte medhåll.

Också i sådana fall, där ingrepp i avtalsvillkoren inte skett med stöd
av avtalsvillkorslagstiftningen, kan villkor i avtal mellan näringsidkare
och konsument jämkas. En prisklausul kan vara så konstruerad, att priset
stiger snabbare än näringsidkarens kostnader62). Konsumentens möjlig-
het att bedöma sådana omständigheter vid avtalsslutet är i genomsnitt
begränsade. Likaså ligger det nära till hands att jämka klausuler som
lägger kostnadsstegringen på konsumenten intill dess att leverans sker
och tiden för leverans kan bestämmas av näringsidkaren. Sannolikt bör
man gå längre än så och tillåta jämkning i alla fall, där inte prisförhöj-
ningen sker på basen av ett för sammanhanget relevant index och endast
gäller av säljaren oberoende kostnader63).

5. JÄMKNING AV NATURAPRESTATION

Spegebilden till ovanstående avsnitt utgör möjligheten att på grund av
inflationen helt eller delvis befria naturgäldenären från skyldigheten att
fullgöra sin prestation. Ur naturaborgernärens synvinkel innebär resone-
manget, att han inte behöver erlägga ett förhöjt vederlag men å andra
sidan inte heller får hela den prestation han räknat med.

31
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Användingsområdet för en sådan jämkning är begränsad. Det är vis-
serligen tänkbart, att naturagäldenären helt befrias från sin prestations^
skyldighet om det skulle vara oskäligt betungande att fullgöra. Där-
emot stöter en delning av prestationsskyldigheten ofta på svårigheter.
Man kan emellertid tänka sig att hyresvärden befrias från skyldighet att
tillhandahålla varmvatten inom ramen för den tidigare hyran som även
skall omfatta varmvattnet (jfr NJA 1943 s. 166 och NJA 1943 s. 248)
eller att man vid sytning befriar gäldenären från skyldigheten att till-
handahålla alla de förmåner sytningen innehållit. Som generell jämk-
ningsmetod förefaller denna utväg emellertid mycket tveksam.

6. FRÅGOR ATT DISKUTERA

De lösningar som man valt i lagstiftningen i de nordiska länderna av-
viker från varandra. Det kan frågas huruvida detta kommer att tvinga
domstolarna i olika riktning. Man kan alternativt ställa frågan om det är
möjligt att genom enhetlig lagstiftning åstadkomma likadana avgöran-
den.

En annan fråga är huruvida förutsättningarna för jämkning och
följderna av jämkningen formellt och materiellt bör vara de samma om
avtalet ingåtts mellan två näringsidkare av likvärdigt inflytande, mellan
dominerande och underordnad näringsidkare, mellan näringsidkare och
konsument resp. mellan två privatpersoner.

En tredje fråga gäller resultatet av jämkningen. Skall man sträva till
att återställa realvärdeförhållandet mellan parterna vid avtalsslutet eller
skall man generellt nöja sig med en partiell jämkning. I vilken mån kan
man överhuvudtaget ge riktlinjer för hur jämkningen skall utfalla?

Den fjärde frågan kommer sannolikt i framtiden att pocka på allt
större uppmärksamhet. Vilken roll skall jämkningsreglerna spela vid en
längre gående reglementering och begränsning av avtalsfriheten av den
typ den finlänska lagstiftningen och förbud mot indexvillkor innebär.

NOTER

1. Förhandlingarna å det nittonde nordiska juristmötet i Stockholm den 23-25
augusti 1951. Bilaga V, s. 5 f.

2. Betimeligheden af lovregler angaaende lempning af kontrakter som paa grund
af uforudsete begivenheder falder saerlig tyngende for den ene part. Forhand-
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lingen paa det tolvte nordiske juristmøde i Kristiania den 22, 23 og 24 august
1922. Bilag III och s. 113 ff.

3. Förhandlingarna å det trettonde nordiska juristmötet i Helsingfors 1925. Bi-
laga I.

4. Rodhe, Om jämkning s. 5.
5. Wilhelmsson, Inflation s. 150.
6. Ett resonenemang av denna typ förs av generalklausulutredningen, SOU

1974:83 s. 108 ff.
7. Se SOU 1974:83 s. 109. I Finland överväger man i skrivande stund att tillsätta

en utredning for att öveväga behovet av skydd för småföretagare och yrkes-
utövare. Se även RProp 8/1977 s. 14.

8. Se t.ex. Kara - Kullberg, Rahatalouden tietokirja s. 21 f.
9. Loc.cit.

10. Se t.ex. Rodhe, Om jämkning s. 6 och Förhandlingar s. 181, Palmgren, För-
handlingar s. 191, Schjödt, Förhandlingar s. 201, Arnholm s. 263, Hoppu-Aro
s. 7, Portin s. 323, Godenhielm, Lärobok s. 232.

11. Karlgren Förhandlingar s. 206.
12. Arnholm s. 263.
13. Arnholm s. 243 ff.
14. Rodhe, Om jämkning s. 18 och Förhandlingar s. 183, Arnholm s. 239 ff., 245.
15. Ussing s. 468.
16. Rodhe, Om jämkning s. 18,Förhandlingar s. 183, Karlgren, Förhandlingar s.

207, Arnholm s. 251, Steglich-P eter sen s. 4.
17. Rodhe, Om jämkning s. 20.
18. Se t.ex. Wilhelmsson, Om styrning s. 336.
19. NJA II 1936 s. 52.
20. Ibid.
21. I Danmark infördes stadgandet genom lov Nr 252 den 12 juni 1975, i Sverige

genom SFS 1976:185. Ändringen trädde i kraft i Sverige 1.7.1976.
22. Lov 14. juni 1974 nr. 36. Lagen trädde i kraft 1.1.1975.
23. Konsumentskyddslag (FFS 38/78) 4 kap. 1 §.
24. Se för svensk del SOU 1974:83 s. 28.
25. Rodhe, Om jämkning s. 6.
26. SOU 1974:83 s. 106, RProp 8/1977 s. 39.
27. Rodhe, Om jämkning s. 24, Karlgren, Förhandlingar s. 208, Portin s. 334,

Arnholm s. 238.
28. Se t.ex. Ojala s. 18 ff., Saarnilehto s. 47 ff.
29. Taxeli, Rätt och demokrati s. 467 ff.
30. SOU 1974:83 s. 46.
31. SOU 1974:83 s. 64 ff.
32. SOU 1978:8 Hyresrätt 2. Lokalhyra.
33. SOU 1974:83 s. 166.
34. Hakulinen - Raninen, Osamaksukauppa s. 61.
35. SOU 1974:83 s. 49.
36. NOU 1976:34 s. 40, jfr s. 41.
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37. Foreløbig redegørelse s. 10.
38. Rodhe, Om jämkning s. 34.
39. Ussing s. 482 f.
40. Foreløbig redegørelse s. 29.
41. UfR 1974 s. 249.
42. Palmgren, Förhandlingar s. 191. Portin s. 334 anför, att part inte mot sin vilja

kan förpliktas att erlägga ett förhöjt vederlag. Taxeli, Avtal och rättsskydd s.
159, menar att jämkning uppåt i princip är utesluten.

43. Skiljedom 9.11.1977.
44. Skiljedom 18.6.1976.
45. Skiljedom 14.7.1977.
46. Ylöstalo s. 9.
47. Ylöstalo s. 11.
48. Arnholm s. 259, Krüger s. 98 f.
49. Krokeides. 601.
50. Lund s. 353.
51. Lund s. 356, Krokeide s. 602. Jfr Krüger s. 101 ff. och Ditlev-Simonsen s. 450.
52. Krüger s. 103 f. Se även Arnholm s. 273 och NOU 1976:34 s. 41.
53. SOU 1940:7 s. 28, Karlgren, Förhandlingar s. 208.
54. SOU 1974:83 s. 121.
55. SOU 1974:83 s. 164.
56. Lund s. 356 not 15.
57. RProp 8/1977 s. 39.
58. SOU 1974:83 s. 164.
59. Beträffande sådana klausuler se Moe, passim, Gorton, Penningvärdeförändring

s. 74 ff. och AfS s. 365 ff., Michelefs. 396 ff., Hoppu - Aro s. 59 ff.
60. SOU 1974:83 s. 166.
61. Se t.ex. Palmgren, Förhandlingar s. 192 f. samt Foreløbig redegørelse s. 29.
62. SOU 1974:83 s. 166.
63. Se även Gorton, Penningvärdeförändring s. 148.
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