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hemligheter blir uppenbarade, att uppenbarandet av den anförtrodda
hemligheten förhindras och att förtroendeförhållandet mellan en lä-
kare och hans patient därigenom skyddas».

Alltså, samhället fordrar att en person skall fortsätta sitt äktenskap
och sitt samliv med en annan person, fast denna svårt brutit äkten-
skapet eller är oförmögen att leva ett normalt äktenskapligt samliv.
Och allt detta bara för den skull att ett förtroendeförhållande mellan
denna make och hans eller hennes läkare skall skyddas. Är inte tyst-
nadsplikten då alltför långt gången?

Enligt mitt förmenande är den danska och isländska lagen i detta
avseende, där domstolen har givits rättighet att befria läkaren från
sin tystnadsplikt, mycket mera lyckad. Så borde även den finska
lagen kunna tolkas, fast det naturligtvis är mycket svårt enligt lagens
nuvarande lydelse. Om det vållar svårigheter att väga mellan de olika
intressena så torde man dock kunna befria läkaren från sin tystnads-
plikt, om lagen förbehållit en person rättigheter, som han eller hon
absolut inte kan utnyttja utan att låta förhöra en läkare som vittne.

Sedan riksmarskalken EKEBERG intagit ordförandeplatsen, be-
handlades ämnet

OM JÄMKNING AV KONTRAKT

PÅ GRUND AV ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN.

(Se bil V.)

Referenten, professor KNUT RODHE (Stockholm): Herr ordfö-
rande, mina damer och herrar! Eftermiddagens diskussionsämne
lyder: »Om jämkning av kontrakt på grund av ändrade förhål-
landen.»

Utgångspunkt för ämnet är den för avtalsläran grundläggande
principen pacta sunt servanda — avtal skall hållas. Man sluter
avtal på grundval av en kalkyl över framtiden, man får stå för
avtalet även om kalkylen inte håller. Till sina yttersta konse-
kvenser har väl denna princip aldrig upprätthållits, men vad som
i dag motiverar att principen upptages till diskussion är att vi
under det sista halvseklet har upplevat hur domstolar och lag-
stiftare blivit alltmera benägna att medge undantag från denna
princip. Det finns därför anledning att undersöka var vi i dag
står, vart utvecklingen pekar, och att fråga om vi är nöjda med
de regler, som nu möjligen kan anses vara gällande rätt.

I det tryckta referatet har jag försökt skildra dagens läge och
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kartlägga de synpunkter, som varit ledande för de sista årens
rättsutveckling. Det finns emellertid en sida av det föreliggande
problemet som jag med full avsikt har gått förbi. Jag har fattat
uppgiften så, att det har gällt att undersöka och diskutera lag-
stiftarens och domstolarnas inställning till problemet jämkning
av kontrakt på grund av ändrade förhållanden. Nu brukar ju de
avtalsslutande parterna själva i stor utsträckning beakta detta
problem genom force majeure-klausuler, indexklausuler och and-
ra avtalsbestämmelser. I den mån så sker kommer man förbi de
problem, som jag har berört, men i stället uppkommer andra
problem, som rör tolkningen av sådana klausuler och frågan
hur man lämpligen bör avfatta dem. Jag har avstått från att be-
handla de problemen, men det är möjligt att det från annat håll
»så småningom kommer en sådan undersökning. Det grundläg-
gande problemet är dock: vad skall ske när parterna icke har
tagit saken i egna händer? Jag vill bara tillägga, att det utom-
ordentligt vidsträckta bruket av klausuler kan vara ett argument
för att domstolarna inte bör vara alltför ovilliga att medge jämk-
ning, eftersom saken kommer på sin spets inför domstolarna
framför allt i sådana fall, då parterna av ett förbiseende har
glömt att ta in en klausul i avtalet.

Jag talade nyss om att det under de senaste årtiondena har
pågått en uppluckringsprocess. Den började med första världs-
kriget och föranleddes av de starka prisstegringar och leverans-
svårigheter som uppstod i följd av kriget. Det fördes vid denna
tid en livlig diskussion, som hos oss dominerades av slagordet
»ekonomisk omöjlighet». Man utgick från gängse regler om att
omöjlighet att fullgöra en prestation skulle kunna befria gälde-
nären från hans förpliktelser, och man försökte vinna gehör för
en utvidgning av dessa regler till sådana fall, då det visst inte
var omöjligt men väl på grund av ändrade förhållanden mycket
betungande att prestera. Den tanken accepterades också till en
viss grad av domstolarna i Sverige i några rättsfall från 1918.

Utgångspunkten var reglerna i 24 § köplagen. Det har under
tiden därefter rått en mycket stor oklarhet om innebörden i 24 §
köplagen och i begreppet ekonomisk omöjlighet. Jag skall emel-
lertid nu inte gå in på de problem, som knyter sig till detta lag-
rum, och jag går förbi dem med så mycket större skäl som jag
anser att begreppet ekonomisk omöjlighet bör helt avföras ur
diskussionen. Talet om ekonomisk omöjlighet må ha haft sitt
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berättigande när det gällde att övervinna motståndet mot en ny
regel, som trängde sig fram. Numera, när motståndet är brutet,
har detta missvisande slagord inte längre något berättigande. Vi
har all anledning att gå direkt på det konkreta problemet: vilken
betydelse har det att en prestation på grund av ändrade förhål-
landen blivit mycket betungande?

Nu är problemet i verkligheten något vidsträcktare. Det är ofta
så, att ändrade förhållanden medför att en gäldenär får en ökad
börda. Men det kan också vara så, att de ändrade förhållandena
medför icke en ökad börda för gäldenären men väl en minskad
fördel för fordringsägaren. Det han skulle få enligt avtalet är kan-
ske nu helt onyttigt för honom eller har fallit i värde. Vi måste
alltså tänka inte bara på sådana fall, då en gäldenär vill slippa
undan från en börda utan också på fall då en fordringsägare
vill ha mera än han enligt avtalets ord har rätt till.

Domstolarna har emellertid en påtaglig obenägenhet att gå
rakt på detta konkreta problem. De vill söka ett stöd för sin
lösning i en allmän rättsgrundsats, en abstrakt och därför rela-
tivt innehållslös princip som rättfärdigar den konkreta lösning-
en. Denna tendens är naturligtvis särskilt stark i länder där ci-
vilrätten är helt kodifierad och där domstolarna känner sig gan-
ska bundna av kodifikationens regler. Men tendensen gör sig
också gällande hos oss, där domstolarna på denna punkt har
större frihet.

I den nordiska rätten är det framför allt två rättsgrundsatser
som nu får göra tjänst, förutsättningsläran och principen om
jämkning av obilliga avtal. Det föreligger här vissa olikheter
mellan de nordiska länderna. I Danmark och Norge står förut-
sättningsläran i förgrunden, medan man i varje fall i Danmark
tycks förhålla sig mera kylig mot principen om jämkning av
obilliga avtal, även om den där finns intagen i vissa lagrum, sär-
skilt i skuldebrevslagen. I Sverige åter har principen om jämk-
ning av obilliga avtal trängt fram mer och mer, och vår högsta
domstol har under senare år börjat tillämpa principen även utan
direkt stöd av lag. Man kan därför gott säga, att principen om
jämkning av obilliga avtal numera har fått en central ställning,
vilket inte hindrar att förutsättningsläran också spelar en stor
roll. Jag har inte alldeles klart för mig, hur man bör karakteri-
sera läget i Finland i detta avseende, och om isländsk rätt har
jag inga upplysningar.
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Jag har i slutet av mitt referat såsom en första punkt att dis-
kutera tagit upp frågan om denna olikhet mellan ländernas rätts-
uppfattning är någon nämnvärd olägenhet ur den nordiska rätts-
enhetens synpunkt. Man skulle kunna tänka sig att utjämna
olikheten genom att i avtalslagen uttryckligen lagfästa principen
om jämkning av obilliga avtal. Det var ju på tal vid skuldebrevs-
lagens tillkomst att man skulle föra in denna princip i avtals-
lagen i stället för i 8 § skuldebrevslagen, men saken fick förfalla,
eftersom man inte kunde bli enig. Det skulle vara av stort in-
tresse att få höra, hur man ser på frågan i dag, om det finns
sympatier för ett sådant tillägg till avtalslagen.

Själv är jag närmast benägen att se på detta problem, att de
allmänna rättsgrundsatserna kan vara av betydelse under en
övergångsperiod såsom inkörsportar för nya konkreta regler,
men att de när de gjort den tjänsten inte spelar så stor roll. Det
hindrar givetvis inte att en komplettering av avtalslagen i dagens
läge skulle kunna vara av betydelse för de problem, som vi dis-
kuterar nu, eftersom vi här kanske inte har kommit över den-
na övergångsperiod. Sedan är det en annan sak att frågan om
komplettering av avtalslagen har betydelse även i de fall, då be-
hovet av jämkning icke beror på ändrade förhållanden; den frå-
gan räcker alltså något utöver dagens diskussionsämne.

Om jag härefter går över till de konkreta lösningarna, så
möter åtskilliga problem. Om jag först ser frågan ur lagstift-
ningsteknisk synpunkt, så är det ett problem om man när det
gäller jämkning av avtal skall lägga hela ansvaret på lagstifta-
ren eller hela ansvaret på domstolarna eller kanske fördela an-
svaret mellan dem. Vi har i fransk rätt ett exempel på en extrem
ståndpunkt. Franska domstolarna vägrar envist att på egen hand
beakta ändrade förhållanden och anser att lagstiftaren skall bära
hela bördan. Men Frankrike står mycket ensamt om den stånd-
punkten. För vår del skulle en övergång till den betyda ett streck
över vad som hänt de sista trettio åren och jag tror inte det är
någon aktuell reform.

Å andra sidan kan man av flera skäl inte lägga hela ansvaret
på domstolarna. Vi har redan i den ordinära lagstiftningen åt-
skilliga regler om verkan av ändrade förhållanden, som i allmän-
het är avpassade för individuella fall, till exempel regler om ver-
kan av hyresgästs död. Och om vi ser till krissituationer så kan
det vara nödvändigt att ingripa med en lagstiftning helt enkelt
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därför, att man behöver klara och schematiska linjer, efter vilka
ett stort antal fall skall lösas, eljest kanske domstolarna rent
kvantitativt inte går i land med uppgiften. Vi har exempel på
det från 1920-talets Aufwertung i Tyskland, där domstolarna
blev helt överbelastade innan man grep in med lagstiftning.

Ett annat skäl att lägga en del av ansvaret på lagstiftaren är
att problemet i en krissituation kan ha så utpräglad politisk
karaktär — det kan gälla att ta från en samhällsklass och ge
till en annan — att man bör förskona domstolarna från att bära
denna börda.

Även om man nu alltså måste lägga ett visst ansvar på lag-
stiftaren, har man att räkna med ett vidsträckt område där an-
svaret i första hand ligger på domstolarna. Frågan blir då --
detta är punkt 2 i min frågelista — om domstolarna skall läm-
nas i fred inom detta område eller om man bör till deras ledning
fastslå vissa allmänna regler, någonting i stil med de ungerska
och tyska utkast som finns avtryckta i min uppsats.

För min del tror jag närmast att man bör se tiden an en smula
innan man ger sig i kast med försöket att skriva en sådan gene-
rell bestämmelse. En bestämmelse är knappast erforderlig för att
hjälpa domstolarna på traven. De har gripit sig an med proble-
met i alla fall, och då är det kanske bättre att se litet vart de
kommer på egen hand innan man försöker fixera utvecklingen.

Oavsett om man nu vill lagstifta eller vill lämna domstolarna
frihet, så kommer frågan: vilka konkreta regler om verkan av
förändrade förhållanden vill man ha? Jag har i uppsatsen pekat
på åtskilliga problem men i frågelistan blott tagit ut ett par
stycken som förefallit mig särskilt betydelsefulla.

En fråga, som framför allt uppkommer vid ömsesidiga presta-
tioner, är om man skall kräva såsom villkor för jämkning att
de ändrade förhållandena har varit oförutsebara. När man först
försökte angripa problemet med utgångspunkt från omöjlighets-
läran och 24 § köplagen, var det naturligt att man från 24 § köp-
lagen lånade också kravet på att det skulle röra sig om en änd-
ring som ej bort tagas i beräkning. Om man däremot utgår från
principen om jämkning av obilliga avtal eller från förutsätt-
ningsläran så ligger inte i dessa principer något direkt krav på
oförutsebarhet, men å andra sidan kan man mycket väl med
dessa principer förena ett krav på oförutsebarhet.

Jag föreställer mig, att man här bör skilja på två olika typer
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av fall. Vid vissa avtalstyper, framför allt inom storhandeln, är
det vanligt med medvetet risktagande och där kan det finnas
skäl att kräva oförutsebarhet såsom villkor för ett ingripande.
I andra situationer saknas det spekulativa momentet helt — om
det gäller ett avtal om hyra av bostad t. ex. — och där kan det
tänkas att man bör släppa kravet på oförutsebarhet och komma
även den part till hjälp, som inte varit så förutseende som vi
anser att han bort vara.

En annan viktig fråga gäller vilka rättsföljder ändrade för-
hållanden skall ha, om de nu beaktas — punkterna 4 och 5. Så-
väl på kontinenten som hos oss har utvecklingen gått den vägen,
att man började med upplösning av avtal som enda utväg —
man gav alltså den betungade parten allt eller intet — men att
man sedan har kommit att acceptera även mera nyanserade lös-
ningar.

Man började — det gällde köpeavtal där säljaren blivit be-
tungad av en prisstegring — med det försiktiga steget att ge
köparen möjlighet att, om han ville, hålla fast säljaren genom
att erbjuda ett pristillägg. Senare har man kommit längre på
denna väg och vi har nu att räkna med flera olika lösningar, som
syftar till att fördela bördan mellan parterna. En lösning är att
man bibehåller avtalet men i förändrat skick, en annan är att
man upplöser avtalet men fördelar bördan med ett skadestånd.
I det avseendet har utvecklingen kommit längst i Tyskland, där
man i doktrinen spetsat till saken så, att det gäller att välja den
lösning, som ger upphov till den minsta sammanlagda skadan
och att sedan fördela denna skada mellan parterna efter billig-
het. Om billigheten inte ger utslag åt någondera sidan anses
det att man skall halvera skadan. I de nordiska länderna har vi
bara kommit en bit på väg i den utvecklingen, men det före-
faller mig inte otänkbart att den tyska satsen skulle kunna vara
rätt väl ägnad att tjäna såsom rättesnöre för utvecklingen även
hos oss.

Jag övergår härefter till frågan om ensidiga penningprestatio-
ner, alltså skuldfordringar o. s. v. De nutida rättssystemen byg-
ger på den nominalistiska principen att förändringar i penning-
värdet icke föranleder någon ändring av beloppet av en fordran.
Den som lånat 1 000 kronor i ett gott penningvärde är inte skyl-
dig att betala tillbaka mer än 1 000 kronor, även om penningens
värde sjunkit. Motsatsen är den valoristiska principen, enligt
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vilken låntagaren bör återställa samma realvärde som han en
gång mottog.

Den nominalistiska principen är alltså grundläggande, och vi
har bara ett enda men desto mera anmärkningsvärt exempel på
att man i en katastrofsituation har gått ifrån denna princip. Det
är den tyska uppvärderingen av fordringar på 1920-talet. Det
förefaller mig emellertid alldeles otänkbart att man skulle imi-
tera de tyska domstolarnas praxis från tiden efter första världs-
kriget. I Tyskland har man efter andra världskriget ställts inför
samma problem och då har lagstiftaren med hård hand tagit
utvecklingen under sin kontroll, förhindrat domstolarna att ope-
rera på egen hand och vid myntreformen 1948 i lag fastställt
en i vissa avseenden differentierad omräkningsnorm mellan skul-
der i gamla mark och skulder i nya mark.

Å andra sidan måste man säkerligen räkna med en principiell
begränsning av nominalismens tillämpningsområde. För vissa ty-
per av skulder måste den valoristiska principen om konstant
realvärde gälla. Sedan kan det vara mycket svårt att avgöra vilka
skulder som på detta sätt skall göras till »värdeskulder», så-
som man skulle kunna beteckna dem.

De familjerättsliga underhållsbidragen kan enligt nordisk rätt
med några få undantag jämkas på grund av ändrade förhållan-
den, bland annat på grund av penningvärdets förändringar, och
de kan alltså med skäl betecknas såsom värdeskulder. I Sverige
diskuterar vi just nu om man inte bör låta hindren falla även
för höjning av nominella beloppet av underhållsbidrag till från-
skild make. Mera tveksamt är det om man skall kunna tänka
sig att som värdeskulder betrakta andra livräntor, tillkomna ge-
nom avtal eller åtminstone till beloppet fixerade genom avtal.
I varje fall bör det vara uteslutet så fort man kommer över på
försäkringsmässiga livräntor, eftersom en valoristisk princip här
skulle undanrycka grunden för försäkringskalkylerna.

Som sista punkt på frågelistan har jag ställt upp frågan om
det föreligger ett behov av en beredskapslagstiftning av samma
typ som den tyska lagstiftningen om Vertragshilfe av år 1939
och 1940. Det är alltså en lagstiftning där man har organiserat
en summarisk processform för avveckling av tvister rörande
jämkning av kontrakt. Man avser i första hand ett förliknings-
förfarande, i andra hand en dom. I Sverige har det visserligen
inte visat sig något behov av en sådan anordning, men det vore
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av intresse att höra om man i grannländerna, som har haft större
påfrestningar, har känt något behov av en dylik summarisk pro-
cessreform.

Så finns det till sist en fråga, som kanske borde ha varit med
på listan, en fråga som är av central betydelse men söm det är
alldeles omöjligt att ge ett ordentligt svar på. Det är frågan: hur
stor skall då ökningen i börda eller minskningen i fördel vara
för att över huvud taget kunna beaktas. Somliga av mina åhö-
rare kanske är av den meningen, att domstolarna är alltför
släpphänta när det gäller att beakta ändrade förhållanden, andra
kanske har motsatt mening.

För min del finner jag det föreliggande materialet alltför ma-
gert för att man skulle kunna ge någon karakteristik av dagens
läge. Det är emellertid tydligt, att man i dag inte ställer fullt
samma krav på svårigheternas intensitet som man gjorde för
20—30 år sedan. Då använde man i diskussionen gärna det myc-
ket starka ordet exorbitant, nu frågar man om avtalets tillämp-
ning är uppenbart obillig eller stridande mot gott affärsskick.
Sådana allmänna uttryck ger naturligtvis en viss vägledning.
Jag vågar emellertid inte göra gällande att jag vet så mycket
om praxis att jag kan framställa något önskemål om en för-
ändring i den ena eller andra riktningen. Här kommer man till
sist inte längre än att allt beror på domarens bedömande av det
enskilda fallet.

Korreferenten, professor GUNNAR PALMGREN (Helsingfors) : 1
sitt synnerligen intressanta referat har professor Rodhe givit en
detaljerad redogörelse för det sätt, på vilket man i lagstiftning,
rättsskipning och juridisk doktrin sökt lösa problemet om jämk-
ning av kontrakt på grund av ändrade förhållanden. Läsarens
slutintryck blir, att man ingenstädes medvetet gått in för att få
till stånd en totallösning av problemet. Vad vi har att hålla oss
till är för det mesta specialstadganden av mer eller mindre be-
gränsad räckvidd, prejudikat från vilka det är vanskligt att draga
några längre gående slutsatser samt sporadiska uttalanden i
rättslitteraturen.

Däremot har referenten avstått från att behandla problemet
de lege ferenda. I det tryckta referatet namnes vissa punkter,
vilka förklaras vara värda en närmare diskussion, och först i
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sitt inledningsanförande i dag utvecklar referenten sin uppfatt-
ning i dessa avseenden.

Dagens diskussion kommer väl knappast att röra sig kring
tolkningen av gällande rätt. För egen del skall jag försöka lägga
fram några allmänna synpunkter, vilka måhända förtjäna att
beaktas när lagstiftarna i våra länder någon gång går in för att
genom mera omfattande lagstadganden lösa problemet om jämk-
ning av kontrakt på grund av ändrade förhållanden, samt att
därefter, så gott sig göra låter, besvara referentens sju punkter.

Till först en terminologisk fråga. Jämkning av kontrakt bety-
der rent språkligt ändring av kontrakt, t. ex. att en av kontra-
henterna avtalad köpeskilling höjes eller sänkes, förändring av
leveransterminer, nedsättande av avtalsvite eller ränta, begräns-
ning av ett avtalat konkurrensförbud o. s. v. Men man kan också
tänka sig ännu längre gående ingripande sålunda, att ett avtal
helt och hållet underkännes, att en kontrahent helt och hållet
befrias från skyldigheten att fullgöra ett avtal. Det kan vara en
smaksak, om man i dylika fall skall tala om jämkning av kon-
trakt eller icke. Strängt taget är det ju icke fråga om jämkning
i dessa fall. Men det synes mig å andra sidan uppenbart, att man
vid en diskussion av frågan om jämkning av kontrakt icke kan
helt förbise dessa fall — framför allt därför, att man kan tänka
sig, att valet mången gång står mellan jämkning eller total be-
frielse. Slutligen har vi en tredje grupp av fall, omnämnda av
referenten, vilka icke heller bör lämnas obeaktade, nämligen
de fall då man kan ifrågasätta huruvida en kontrahent skall till-
erkännas rätt att s. a. s. köpa sig fri från ett avtal, t. ex. genom
att ersätta medkontrahenten för dennes omkostnader och beräk-
nade vinst. Ett krav på t. ex. avbeställningsrätt har väl oftast
sin grund i ändrade förhållanden. I Finland var denna fråga av
särskilt stort intresse för ett par år sedan då krigsskadeståndet
till Ryssland nedsattes och detta skedde med så kort varsel, att
vederbörande statsorgan, som har hand om leveransen av skade-
ståndsprodukterna, redan placerat betydande order såväl inom
landet som utomlands.

Varje regel om jämkning av kontrakt kan sägas innefatta ett
slags skyddsregel. På grund av ändrade förhållanden frikallas en
gäldenär helt eller delvis från att prestera eller ålägges prestera
blott mot erhållande av förhöjt vederlag. I andra fall är det fråga
om att skydda borgenären, t. ex. då uppvärdering av en för-
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sträckningsgäld påkallas till följd av nedgång i penningvärdet.
Att frågan i alla dessa fall över huvud tages upp till diskussion
kan väl förklaras därmed att den relativa balans, som normalt
kan sägas föreligga i ett avtalsförhållande, på grund av senare
tillstötande omständigheter har rubbats så mycket att ett totalt
eller åtminstone partiellt återställande synes motiverat. Om man
skall tillerkänna kontrahent rätt att kräva jämkning, bör detta
enligt min mening ske med utgångspunkt från nu angivna syn-
punkt men icke anordnas såsom ett rent exekutionsrättsligt
skydd. De exekutionsrättsliga skyddsreglerna har för visso sin
uppgift att fylla, men det, som vi enligt min uppfattning har att
diskutera, är frågan huruvida och i vilken utsträckning kontra-
hent skall tillerkännas verklig rätt att kräva jämkning utan
att han därför behöver åberopa sig på medellöshet eller hotande
ruin. Att i detta sammanhang draga in det exekutionsrättsliga
skyddet är enligt min mening endast ägnat att skymma blicken
för det väsentliga.

Om man anser att diskussionsfrågan förutsätter ett ställnings-
tagande till spörsmålet om och när det är motiverat att ge kon-
trahent en i avtalet icke förutsatt rätt att träda tillbaka då för-
ändrade förhållanden medfört att avtalets fullgörande för honom
framstår såsom onyttigt, meningslöst eller åtminstone mindre
önskvärt, då med andra ord något, som liknar den tyska juri-
dikens »Wichtiger Grund», föreligger, så tror jag för min del
att man mer eller mindre axiomatiskt kan fastslå, att det finns
en mängd situationer i vilka en sådan, låt oss kalla den jämk-
ningsregel, är väl motiverad. Främst gäller detta legoavtal, bo-
lagsavtal, tjänsteavtal, sysslomannaavtal eller andra avtal, vilka
förutsätta ett under längre eller kortare tid bestående rättsför-
hållande mellan kontrahenterna. Likaså bör vid entreprenad-
avtal och andra beställningsavtal en relativt långt gående avbe-
ställningsrätt kunna föreskrivas. I vilken utsträckning den upp-
sägnings- eller avbeställningsrätt, som i nu nämnda och lik-
nande fall borde genomföras, skall kombineras med skyldighet
att ersätta medkontrahenten för eventuell förlust, skall jag i
detta sammanhang lämna därhän. Det förefaller dock naturli-
gast, att en sådan rätt till ersättning i allmänhet tillerkännes
medkontrahenten. Men så behöver naturligtvis icke alltid vara
fallet. Det kan t. ex. vara motiverat att, såsom den finska hyres-
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lagen stadgar, giva hyresgäst, som skall tillträda en befattning
på annan ort, uppsägningsrätt utan skadeståndsskyldighet.

Det synes mig att man, om man vill tillerkänna kontrahenten
uppsägnings- eller hävningsrätt av nu behandlat slag, är mera
betjänt av specialregler, infogade i bolagslagstiiftningen, hyres-
lagstiftningen, Sjölagen, Kommissionslagen o. s. v., än av ett all-
mänt stadgande i t. ex. Avtalslagen. Och detta ville jag motivera
dels därmed, att förhållandena på dessa olika rättsområden är
så olika att det är vanskligt att formulera en enda regel, som
vore så väl avvägd att den täckte alla ifrågakommande fall, och
dels därmed, att det knappast förefinnes anledning eller ens be-
hov att i kontraktsförhållanden generellt tillerkänna kontrahent
en uppsägnings- eller avbeställningsrätt av nu behandlat slag.

Problemet om jämkning av kontrakt är betydligt mera kom-
plicerat då man riktar uppmärksamheten på de fall då jämkning
påkallas på grund av att avtalets fullgörande påstås bli alltför
betungande för någondera kontrahenten — då denne med andra
ord antingen yrkar på att bli helt och hållet frikallad från full-
görelse eller också kräver justering av överenskommet vederlag.
Beviljande av jämkning innefattar ju i dessa fall något mera och
väsentligen annat än att låta en kontrahent gå fri resp. friköpa
sig från ett avtal, som av en eller annan anledning icke längre
har någon mission att fylla för honom. Att t. ex. ålägga en kon-
trahent att betala mera än han utfäst eller att ålägga någon att
leverera mot ett lägre vederlag än avtalat, innebär ett sådant in-
gripande, att man i första hand frågar sig, huruvida detta fak-
tiskt bör sanktioneras av lagstiftaren. Dessa tvivelsmål göra sig
i varje fall starkt gällande om man försöker utforma en regel,
som på förhand statuerar jämkningsmöjlighet. En annan sak
är att förhållandena i ett givet samhälle kunna tänkas så för-
ändras, att lagstiftaren genom en speciallag ingriper efteråt, t. ex.
för att genomföra en uppvärdering av fordringar, som på grund
av långt gången inflation förlorat sitt värde.

Jag har uppfattat diskussionsfrågan så att den framför allt
hänför sig till jämkningskrav av nu nämnd typ.

Referentens utgångspunkt är pacta sunt servanda-regeln. Och
jag vill till fullo instämma med honom däri, att denna regel ock-
så framgent måste upprätthållas såsom huvudregel. Det är för
visso ingen tom fras då man säger, att den är och förblir en av
hörnpelarna i ett västerlänskt rättssamhälle av den typ de nor-
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diska staterna företräder. Så måste vara fallet oberoende av vilka
sociala reformer, återverkande på många andra hävdvunna rätts-
regler, man än kommer att genomföra.

Varje fall, då ett kontrakt jämkas utan att detta sker i stöd
av en kontraktsbestämmelse, innebär ett undantag från huvud-
regeln, från regeln pacta sunt servanda. Enligt min mening väc-
ker en sådan jämkning icke så mycket betänkligheter i de tidi-
gare nämnda fall, där den har formen av att tillerkänna part
uppsägnings- eller avbeställningsrätt och där detta sker mot
ersättning till medkontrahenten. Annat är förhållandet då kon-
trahent under hänvisning till större prestationssvårigheter, ökade
prestationskostnader o. dyl. befrias från fullgörelse, tillerkännes
högre vederlag, erhåller nedsättning i sin prestationsskyldighet
o. s. v. Såsom referenten påpekat, har utvecklingen sedan det
första världskrigets år gått i en relativt liberal riktning. Man har
ansett sig kunna och böra i allt högre grad taga hänsyn till svå-
righeter av angiven art eller, för att använda en också av refe-
renten citerad term, sätta ned gäldenärens »offergräns». Huru
detta tekniskt genomförts, framgår av det tryckta referatet. Det
spörsmål, inför vilket vi nu stå, är frågan huruvida skäl före-
ligger att införa en allmän jämkningsregel, motsvarande unge-
fär stadgandet i Skuldebrevslagen § 8.

Då rättsutvecklingen visat, att en sådan jämkningsregel i
många situationer är påkallad, ligger det nära till hands att be-
svara frågan jåkande. Regeln skulle ju fylla ett visst praktiskt
behov, och detta är i och för sig ett acceptabelt argument.

Å andra sidan är det att befara, att en generalklausul av detta
innehåll skall fresta till missbruk. Erfarenheterna av jämknings-
regeln i FAL § 34 går kanske icke i denna riktning, men det bör
beaktas att den hänför sig till ett ganska speciellt rättsområde
och att antalet av de parter, mot vilka regeln närmast riktar sig,
d. v. s. försäkringsbolagen, är relativt litet. Skuldebrevslagen § 8
är åter ett så nytt lagrum, i varje fall i Finland, att ett allmän-
nare åberopande av detta stadgande knappast ännu varit att
vänta, helst det åtminstone i Finland gällt under en period, som
på grund av inflationen i hög grad gynnat gäldenärssidan. Jag
tror också att man kan säga, att Skuldebrevslagens jämknings-
regel — om icke principiellt så dock rent praktiskt bedömt —
hänför sig till situationer av ett något annat slag än de, som sägas
påkalla en allmän jämkningsregel. Det är visserligen tänkbart,
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att detta lagrum (§ 8) skulle användas för jämkning av obilliga
indexklausuler, guldklausuler o. dyl., men normalt tager det väl
sikte på sådana fall då det gäller att modifiera t. ex. en ränte-
klausul, en uppsägningsklausul o. s. v. Och jag har svårt att
föreställa mig, att en domstol i något av de nordiska länderna
skulle i stöd av detta lagrum och med hänvisning till en konsta-
terad inflation höja ett skuldebrevs nominella belopp — något
som ju referenten vill genomföra.

Skulle man nu t. ex. i Avtalslagen införa en allmän jämk-
ningsregel, vore denna tillämplig på rättsförhållanden av de mest
vitt skilda slag. Meningen vore naturligtvis icke att hjälpa folk
ifrån misslyckade spekulationer, men den faran föreligger otvi-
velaktigt att stadgandet kanske oftast komme att åberopas för
att dölja det verkliga skälet. I en marknad med stigande pris är
det icke ovanligt att en mindre nogräknad säljare försöker un-
dandraga sig fullgörelse genom att åberopa allehanda påstådda
eller alldeles oväsentliga försummelser från köparens sida. När
konjunkturen svänger, är tendensen givetvis den motsatta. Man
måste med skäl fråga sig, om icke införandet av en allmän jämk-
ningsregel vore liktydigt med att ge vederbörande ytterligare ett
argument i handen, liktydigt med att s. a. s. legalisera dessa häv-
ningskrav, som de facto endast bottnar i en önskan att komma
ifrån en affär, som på grund av den fortsatta konjunkturutveck-
lingen blivit sämre än väntat?

En utveckling i denna riktning vore givetvis i allra högsta grad
olycklig. Jämkningsregeln skulle då vara mera moralupplösande
än moralbildande. Mången, som kanske annars aldrig skulle ha
haft en tanke på att försöka undandraga sig fullgörandet av ett
ingånget avtal, som skulle ha funnit något sådant i allra högsta
grad omoraliskt, kan nu kanske finna ett visst stöd i lag härför.
Mot en sådan utvecklingstendens måste väl framom andra vi
jurister reagera. Och detta gäller kanske främst dem, vilka ar-
beta på olika håll i näringslivet. Visst kan en generell jämk-
ningsregel, teoretiskt bedömd, förefalla väl motiverad och i frå-
ga om formulering m. m. tänkas uppfylla mycket höga krav.
Men det är frestande att jämföra den med en orm i paradiset,
vilken lockar till synd, som vederbörande förut svävat i lycklig
okunnighet om. Man frågar sig också om det icke ur samhällets
synpunkt är lyckligare att i några, i praktiken relativt få fall
kräva att också för vederbörande relativt betungande avtal full-
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göras än att sträva till en lösning, som också i fråga om dessa
fall representerar idealet. Det bästa är ju ofta det godas fiende
och jag är rädd för att en ideallösning i detta fall kan vara ägnad
att avtrubba folks känsla för det, som dock på kontrakträttens
område är det väsentligaste, nämligen att man skall stå för sitt
ord, att man skall fullgöra vad man lovat och att det icke är he-
derligt att genom allehanda undanflykter söka undandraga sig
sina förpliktelser.

Min uppfattning är alltså, att en allmän jämkningsregel kan
vara mera till skada än till nytta. Och denna uppfattning bestyr-
kes därav, att det är blott i ett försvinnande litet fåtal fall då
jämkning faktiskt är motiverad. Skulle i en katastrofsituation ett
allmänt jämkningsbehov föreligga, förändras givetvis problemet,
men det bör då enligt min mening lösas genom en speciallag som
ger klara och tydliga normer. En generalklausul ensam för sig
är i en sådan situation av föga värde.

Behandlingen av diskussionsfrågan kunde för mitt vidkom-
mande avbrytas här. Men jag har fattat min uppgift så att jag
såsom korreferent borde uttala mig om referentens diskussions-
punkter även i det fall att jag intar en ytterligt avvisande stånd-
punkt till jämkningsfrågan över huvud. Jag bör väl m. a. o. gå
vidare, trots de av mig anförda betänkligheterna, ungefär som
om jag skulle ha övertygats om att de icke väger så tungt jag
själv anser.

Om man alltså anser, att jämkning av kontrakt i viss utsträck-
ning är motiverad, så är det enligt min mening önskvärt att grän-
serna för en sådan jämkningsrätt dragas upp så tydligt, att
jämkning utanför regeln icke i tid och otid påyrkas. Utgår man
från dessa premisser, alltså från önskvärdheten att medgiva
jämkning i viss utsträckning, d. v. s. icke blott i ett rent mini-
malt antal fall, är det otvivelaktigt betydligt rationellare att göra
detta genom en tydlig lagregel än genom att låta jämkningsre-
geln småningom utformas genom domstolspraxis. Jag har för
min del den allra största respekt för domarens uppgift i spetsen
för rättsutvecklingen då det gäller att taga ställning till de pro-
blem, vilka sammanhänga med nya företeelser på samhällslivets
och det ekonomiska livets område, men jag finner det vara ett
slöseri med pengar, tid och arbetskraft att, om ett verkligt behov
konstaterats föreligga, icke i lagstiftningsväg reglera detta.
Dessutom är det att lämna mer än lovligt utrymme åt slumpen,
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om man förlitar sig på att enskilda parter skall i så stor ut-
sträckning vara beredda att ikläda sig processkostnader, att en
rättsregel kan sägas ha arbetat sig fram i domstolspraxis. Och
vem garanterar att de fall, som dragas under domstols prövning,
är sådana typiska fall att prejudikaten verkligen ger en bild av
uppfattningen i högsta instans? Det kan visserligen vara riktigt,
såsom här framhölls vid diskussionen i går, att man icke får
lagstifta för tidigt. Men å andra sidan vill jag hävda att det åt-
minstone på förmögenhetsrättens och den speciella privaträttens
område är bättre att ha klara rättsregler, även om dessa vore
behäftade med fel, än att nödgas erkänna att den enskilde icke
på förhand kan med någon sannolikhet förutse, huru en domstol
kommer att bedöma ett avtal han står i beråd att ingå.

Då jämkning av kontrakt yrkas på grund av ändrade förhål-
landen, är det sannolikt att vederbörande ofta åberopar sig på
omständigheter vilka medfört, att just hans prestation eller pres-
tationer av ifrågavarande slag framstår såsom svårare eller kost-
sammare än beräknat. Att jag ställer mig synnerligen kallsinnig
gentemot sådana yrkanden torde ha framgått av det tidigare.
Det är också tänkbart, att den prestationsskyldiga åberopar sig
på en allmän förändring i kostnadsnivån, närmast på en föränd-
ring av penningvärdet. Med hänsyn härtill vill jag ännu något
beröra frågan, huru en eventuell jämkningsregel borde förhålla
sig till krav, vilka bottna i en mer eller mindre långt gången in-
flation.

Lagstiftningen i våra nordiska länder ger, såsom känt, åtmins-
tone i fråga om det stora flertalet betalningsförpliktelser uttryck
för en s. k. nominalistisk princip. En i gällande mynt fixerad
gäld påverkas icke till sitt nominella belopp av en förändring i
myntets värde, d. v. s. dess köpkraft. Verkan av en inflation går
alltså ut över fordringsägaren.

Så länge man har att göra med den långsamt fortgående in-
flation, som nationalekonomerna kalla sekulär inflation, skapar
inflationen icke några egentliga juridiska problem. Möjligen kan
man säga, att i räntan ingår icke blott ersättning för nyttjandet
av kapitalet utan också en ersättning för penningvärdeförsäm-
ringen. Annat är förhållandet i fråga om den inflation, som till
följd av ett krig eller annan katastrofsituation går fram i starkt
forcerat tempo. I detta fall har man anledning fråga sig, huru
långt en penningförsämring får fortskrida förrän ett samhälle,
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vars lagstiftning i princip är nominalistisk, skall finna det nö-
digt att reagera t. ex. genom uppvärdering av vissa skulder. Är
en sådan uppvärdering motiverad då penningvärdet sjunkit t. ex.
till Vao? Är det över huvud möjligt att genomföra en allmän upp-
värdering? Är måhända en strängare beskattning av det realka-
pital, som formellt stigit i värde, det riktiga botemedlet?

Vi kommer här lätt in på den ekonomiska och politiska dis-
kussionen, vilket väl icke är meningen. Det nu antydda proble-
met är också alltför vidlyftigt, för att i detta sammanhang upp-
tagas till ingående behandling. Mig synes det dock uppenbart,
att en nominalistisk regel så långt det är möjligt bör upprätthål-
las. Ett system, där man i fråga om varje särskild gäldsförbin-
delse toge hänsyn till förskjutningar i myntets köpkraft under
tiden mellan gäldens tillkomst och dess betalande, bleve säker-
ligen ytterligt komplicerat för att icke säga omöjligt att i prak-
tiken realisera. Och vad en uppvärdering beträffar, så kan man
säga, att en sådan i efterskott verkställd operation sannolikt vore
att bota ont med värre. Inflationen kan i viss mening karakteri-
seras såsom en sjukdomsprocess, där patienten, d. v. s. samhäl-
let dock småningom anpassar sig efter förändring. Anpassningen
kan vara smärtsam, men den är ett faktum, som icke kan förbi-
ses. En uppvärdering av vissa skulder, liksom också en plötslig
radikal höjning av myntets köpkraft, skulle skapa nya problem,
medföra nya orättvisor, nya lidanden o. s. v. Under förutsättning
att inflationen fortgått i något så när behärskat tempo och s. a. s.
inom ramen för samhällets normala liv och under förutsättning
att en stabilisering kan uppnås, är det enligt min uppfattning
därför bättre att nöja sig härmed. Men förhållandet är möjligen
ett annat vid ett totalt och plötsligt katastrofartat sammanbrott
för myntsystemet.

Det senast anförda bör uppfattas så att jag anser att en pen-
ningvärdeförsämring i allmänhet icke bör få åberopas såsom
jämkningsgrund och att vi icke heller har anledning att gene-
rellt eller ens i fråga om vissa penningfordringar acceptera nå-
gon form av indexklausul — frånsett de fall då sådan av kon-
trahenterna avtalats. Det är bättre så än att släppa lös den lavin
av krav på tillskottsbetalningar som vore en följd om nominalis-
men kastades över bord. Där skäl för justering av ett vederlag
verkligen förefinnes, t. ex. då en leveransskyldighet omfattar en
mycket lång tidsperiod, torde kontrahenterna nog numera i re-
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gel själva se till att kontraktet ger nödiga jämkningsmöjligheter.
Om jag till slut försöker i korthet ge ett svar på referentens

sju frågor, så vill jag beträffande punkterna 1 och 2 upprepa,
att en lagregel enligt min mening är önskvärd — förutsatt att
man anser att jämkning i nämnvärd utsträckning bör kunna
ifrågakomma, vilket jag dock för min del ifrågasätter.

I fråga om jämkningsregelns sakliga innehåll frågar referen-
ten, huruvida de ändrade förhållandena skola ha varit förutse-
bara eller icke (punkt 3). För min del tvekar jag icke att fast-
hålla vid kravet på oförutsebarhet. Det kan icke vara ändamåls-
enligt att låta den, som medveten om viss risk gått in i ett av-
talsförhållande, åberopa sig på ifrågavarande omständigheL ifall
den senare inträffar. I själva verket gåve man ju vederbörande
tillfälle till en relativt riskfri spekulation. Att åter draga upp en
gräns mellan de fall, då kontrahent medvetet tagit viss risk, och
de, då han visserligen icke gjort detta men i varje fall skäligen
bort taga hänsyn till faran för en viss händelseutveckling, synes
icke blott svårt utan även mindre välmotiverat. I tvivelaktiga fall
måste väl domstol äga rätt att pröva, huruvida visst händelse-
förlopp bort förutses eller icke, och jag tror att man härigenom
erhåller nödiga garantier för att upprätthållandet av kravet på
oförutsebarhet icke skall leda till obillighet.

I samband härmed bör betonas, att man givetvis har att taga
nödig hänsyn till frågan, vilket risktagande i viss bransch eller
i vissa situationer är vanligt resp. vilka risker kontrahent icke
anses böra stå för.

Referenten uttalade i dag, att man i fråga om kravet på oför-
utsebarhet borde uppställa skilda regler för t. ex. affärsföretag
och »gemene man». För min del kan jag icke acceptera detta.
Det är klart att man i vissa hänseenden måste fordra mindre av
»gemene man» då det gäller förmåga att försöka tänka sig in i
framtiden. Men härav bör dock icke dragas den slutsatsen, att
man borde helt avstå från kravet på oförutsebarhet. Och bevare
oss från att framprovocera jämkningsyrkanden i större utsträck-
ning från »gemene man»!

Beträffande referentens 4:e fråga, huruvida man bör uppställa
en regel, som ger domstol möjlighet att beakta ändrade förhål-
landen sålunda, att ena partens prestation efter omständigheter-
na ökas eller minskas, upprepar jag att en sådan regel, om den
verkligen anses motiverad, bör givas den utformningen, att jämk-



198 GUNNAR PALMGREN.

ningsmöjligheten framstår såsom någonting synnerligen undan-
tagsbetonat, såsom något vilket icke hör till de normala former-
na för rättslivet. Offergränsen måste m. a. o. sättas mycket högt.

En regel av nu angivet slag bör emellertid enligt min mening
kompletteras med en regel, som ger medkontrahenten valrätt
mellan att fullgöra det jämkade avtalet eller att träda tillbaka
från det — där en sådan valrätt i praktiken kan genomföras.
Ifall en jämkning innefattar en uppdelning av den genom änd-
rade förhållanden uppkomna förlusten eller merkostnaden, är
det visserligen troligt, att medkontrahenten i de flesta fall skall
välja det jämkade avtalet framom att helt och hållet träda till-
baka. Principiellt bör dock sistnämnda möjlighet stå öppen för
honom.

Att, såsom i praxis någon gång skett, låta frågan om ett avtals
giltighet bero av att den av konjunkturerna gynnade köparen
frivilligt erbjuder ett tillräckligt stort tillägg till köpeskillingen,
är enligt min mening icke tilltalande. Det är säkert bättre att
överlämna åt domstol att självmant fastställa merpriset efter det
vardera kontrahenten i rättegång beretts möjlighet att framställa
sina synpunkter.

Så kommer jag till den fråga, som väl är svårast att besvara,
nämligen referentens punkt 5. Efter vilka grunder skall den öka-
de bördan fördelas mellan parterna? För att förenkla problemet
kan vi tänka oss det fall att ett kontrakt om successiv leverans
borde jämkas på grund av betydande prisstegring. Skall köparen
då åläggas betala gängse pris, skall merkostnaden, d. v. s. skill-
naden mellan gängse pris och kontraktspriset halveras eller kan
någon annan norm uppletas? Skall hänsyn möjligen tagas till
om det avtalade priset vid tiden för avtalets ingående varit ovan-
ligt högt eller ovanligt lågt? Kan man eventuellt tänka sig att
priset höjes så mycket att det motsvarar det lägsta pris domsto-
len skulle ha godkänt och ogillat yrkande på jämkning? Jag
tror för min del att vi här står inför en olöslig uppgift och att
en eventuell jämkningsregel måste formuleras så, att domstol
erhåller rätt att efter fri prövning fastställa priset. Hänsyn måste
tagas till så många faktorer, att de i ingen händelse kunna alla
uppräknas, men önskvärt är givetvis, att domstol får vissa led-
trådar.

Beträffande punkt 6 vill jag hänvisa till det jag redan sagt,
nämligen att jag i princip är motståndare till skapande av vär-
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deskulder då det i varje fall är omöjligt att konsekvent genom-
föra valorismen. Att då gynna vissa grupper av fordringar före-
faller mig alltför godtyckligt för att kunna accepteras. Dessutom
vore det ägnat att främja en mentalitet, som ökar inflationstryc-
ket, och bör också på denna grund avvisas.

Att man i fråga om vissa slag av underhållsgäld de facto föl-
jer en annan linje och omprövar underhållsbeloppen är enligt
min mening ett mera skenbart än verkligt undantag. Fråga är ju
härvid om förpliktelser, vilka kunna fixeras på nytt sedan hän-
syn tagits också till en mängd andra omständigheter — under-
hållsbehovet, den underhållsskyldiges betalningsförmåga o. s. v.
Jag tror att lagreglerna redan nu äro så tydliga, att man icke
behöver i dem införa några bestämmelser av indexklausulart.

Till slut några ord om referentens punkt 7. Mig veterligen har
det icke i Finland under de gångna åren funnits något behov av
en beredskapslagstiftning i stil med den av referenten omnämn-
da tyska lagstiftningen om »Vertragshilfe». Däremot har vi givet-
vis haft en moratorielagstiftning med tanke på inkallade perso-
ner. Om en sådan kan sägas, att den bör i huvudsak bereda
skydd åt i krigs- eller beredskapstjänst inkallade personer, men
i övrigt så litet som möjligt ingripa i normala avtalsförhållan-
den. Det är ju av största vikt att samhället också i krigs- och
kristider lever vidare. Då det är vanskligt att på förhand säga,
hurudan en framtida krissituation kommer att se ut, tror jag
det är ganska fåfängt att på förhand skapa den moratorielag-
stiftning som då blir nödvändig.

Høyesterettsadvokat ANNÆUS SCHJÖDT (Oslo): Det er sjelden særlig
nyttig å forsöke å fremme en önsket rettslig utvikling ved å legge
en helt ny mening inn i et kjent språklig begrep. Å anvende begrepet
»umulighet» ved å forandre dets innhold slik at det omfatter ting
som slett ikke er umulige, gir et falskt utgångspunkt og vanskeligg'jor
en klar og logisk behandling av problemene.

Derimot vil vår umiddelbare rettsfölelse si oss at forholdene under-
tiden kan forandre seg på en slik mate og i en slik grad, at det vil
være åpenbart urimelig å forlange at en påtatt förpliktelse overhodet
skal oppfylles eller oppfylles på uforandrete betingelser. Og en åpen-
bart urimelig lösning er det jo ingen grunn til å akseptere med mind-
re man er lovmessig bundet til det, hva man jo åpenbart ikke er ved
den programmessige regel om at avtaler skal holdes. Ikke i noe land
som kan telle i denne forbindelse, oppfattes en slik lovbestemmelse
i våre dager som en utbetinget »bordet-fanger»-regel.

Så vel i rettsavgjörelser som i voldgiftsdommer har da utviklingen
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i de siste årtier, som påvist av professor Rodhe, gått i retning av at
endrete forhold ikke bare kan lede til opphevelse av en kontrakt,
men også til endring av denne. Denne tendens synes å bygge ikke
alene på hensynet til avtalens parter, men også på samfunnsmessige
hensyn. Så vel for partene — eller en av dem — som for samfunnet
vil det ofte være et tap at en kontrakt ikke kommer til opplyllelse, —
og det vil man undertiden risikere hvis det ikke er valget mellom
annet enn uforandret oppfyllelse eller opphevelse. Det synes derfor
riktig at endringer til unngåelse av åpenbar urimelighet bör gis plass
hvor ikke tilstrekkelig vektige hensyn stiller seg hindrende i veien.

For domstolene vil vanskeligheten i det enkelte tilfelle ligge i å av-
gjöre hva rimelighet krever, eller kanskje heller: hva som vil være
åpenbart urimelig å opprettholde under forandrete omstendigheter.
Om dette spörsmål vil det ofte være uenighet, selv om man uteluk-
kende ser hen til forholdet mellom partene etter den enkelte, kon-
krete avtale. Domstolene kan imidlertid ikke inskrenke seg til dette
begrensete observasjonsfelt. Det må også tillegges betydning hvorledes
den konkrete avtale henger sammen med andre avtaler og arrange-
ments som en av partene med full rett har gått til på grunnlag av
vedkommende avtale. Jeg tenker på et slikt tilfelle som hvor en kjö-
per har solgt videre f. eks. til utlandet og har stillet sikkerhet der,
og på sin side er hindret fra å ta igjen hos sin kjöper den ökete godt-
gjörelse som det ellers måtte være rimelig at hans selger fikk. Men
ikke minst gjelder det — som alt nevnt — at de spörsmål man her
står overfor, har en viktig samfunnsmessig side. Det gjelder å nå
frem til synsmåter som leder til at samfunnsmessig nyttige arbeider
og ytelser fremmes lengst mulig, og ikke stopper på halvveien fordi
rettsordenen ikke tillegger endrete forhold den rette betydning. Og
det gjelder å unngå at folk enten blir for engstelige for å inngå kon-
trakter eller gjör dette med for stor lettsindighet, i håp om å bli
reddet i land av domstolene hvis de skulle komme galt avsted. For-
målet må ikke omfatte å komme en dristig men uheldig spekulant
til hjelp.

Ved avgjörelsen av hva som på denne bredere basis kan anses for
i så höy grad rimelig og retferdig at endringer finnes påkrevet, vil
da en rekke momenter spille inn. Det lar seg neppe gjöre å trekke
frem et enkelt moment som eneavgjörende eller å gi det en så å si
konstant verdi. Dette gjelder også de fremtidige forholds og begiven-
heters forutsebarhet. Om dette spörsmål vil jeg si noen ord.

Det vil for det förste stadig være forskjellige meninger om hva
som på et givet tidspunkt har vært förutsett eller burde vært förut-
sett. Når en begivenhet först har inntrådt, vil etterpåklokskapen alt-
for ofte gi den denne betegnelse. Dessuten er det jo forskjell på å
förutse en begivenhet som sikker, som sannsynlig, eller som bare
mulig.

Spörsmålet om forutsebarhet bör vel som praktisk rettsspörsmål
stilles så noenlunde overensstemmende med kjöpslovens prg. 24, altså
knyttet til omstendigheter som vedkommende kontrahent burde ha
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tatt i betraktning ved kontraktens inngåelse. Omstendigheter som
ikke er av den art at man burde ha tatt dem med i betraktning, bör
i hvert fall ikke hindre at domstolene företar de endringer som er
nödvendig for å unngå et åpenbart urimelig resultat.

Det må antas regelmessig å være minst like vanskelig å avgjöre
hva en part på kontraktstiden burde ha tatt i betraktning, som på et
etterfölgende tidspunkt, når den endrete situasjon ligger klarlagt for-
an en, å avgjöre om et inngrep, og i tilfelle hvilket inngrep tilsies av
åpenbar billighet.

At en kontrahent er så skarp og grundig at han virkelig förutser
det som domstolene etterpå synes han burde ha förutsett og burde ha
tatt i betraktning som grunnlag for en kontraktsbestemmelse, er selv-
fölgelig i og for seg rosverdig. Men en helt annen sak er det om man
bör straffe ham hvis han ikke har disse prisverdige egenskaper —
i den forstand at han da må finne seg i at kontrakten må avvikles fra
hans side uten at man innrömmer ham de endringer som er nödven-
dige for at resultatet ikke skal bli urimelig.

Det må i tilfelle regelmessig være hensynet til den annen part som
tilsier at man blir stående ved et urimelig resultat, — samfunnet som
sådant vil neppe ofte ha interesse av at urimeligheten ikke hindres.
Når har da denne annen part rimelig krav på at hans interesser gis
fortrinnsrett? Dette spörsmål må löses ut fra det syn på åpenhet og
redelighet i kontraktsforhold som nå er almen anerkjent hos oss.
Fremtidige omstendigheter som den ene part finnes å burde tatt i
betraktning, bör også den annen part ofte ha tatt i betraktning — som
grunn til en spesiell kontraktsbestemmelse eller under sine fremti-
dige videre disposisjoner. Han bör risikere å ta fölgene i form av
endrete vilkår, hvis han har tidd stille og har unnlatt å reise spörs-
mål eller gi veiledning hvor dette burde vært gjort.

Men selv hvor intet er å bebreide en kontrahent, vil det ofte — alle
forhold tatt i betraktning — være rimelig og rettferdig at han på-
legges å være med på å dele de byrder som er skapt ved forholdenes
utvikling.

De problemer som vi her dröfter, vinner etter min mening i klar-
het når man ser nöyere på det grunnsyn som motstånden mot ad-
gangen til å endre kontrakter bygger på, og deretter undersöker hvor-
vidt den samfundsmessige bakgrunn for dette syn fremdeles eksiste-
rer uforandret.

Motstånden bygger såvidt jeg kan se, på et antatt behov hos par-
tene for å vite akkurat hvor de står når de avslutter en kontrakt —
slik at de ikke risikerer å få sine kontraktsforpliktelser oket eller
sine rettigheter minsket ved fremtidige inngrep. Resonnementet går
videre ut på at hvis en slik sikkerhet ikke er til stede, vil det være
samfunnsmessig uheldig fordi det vil bremse folks tiltaksmot og til-
takstrang.

Under tilstrekkelig stabile forhold og med et stort sett fritt næ-
ringsliv har denne betraktning utvilsomt en viss tyngde. Men selv
på en slik bakgrunn må det vel erkjennes at utvikling'en alt lenge har
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gått i retning av å tillegge dette behov for fasthet og uforanderlighet
mindre betydning og en fri billighetsvurdering större betydning i
kontraktsforhold. Begreper som rimelighet, redelighet og god tro,
tilbörlighet, god forretningsskikk o. 1. — d. v. s. begreper som til-
sikter å gl uttrykk for rimelighetstanken — har fått en ganske bred
plass både i spörsmålet om kontrakters gyldighet og fortolkning. Og
det er vel neppe i seg selv grunn til at disse begreper skal ha
mindre betydning for en kontrakts avvikling enn for dens avslut-
ning. Det synes meg også verd å peke på at en kontraktsiortolkning
bygget på rimelighet og billighet ofte kun i navnet vil skille seg fra
en adgang til på samme grunnlag å endre foreliggende kontrakts-
bestemmelser.

Men det nytter lite i dag å resonnere som om vi hadde stabile
samfundsforhold og et fritt næringsliv. Vi må bygge våre rettsregler
på det grunnlag som faktisk foreligger, og det er som kjent et helt
annet. Det er ingen tilfeldighet at utviklingen i retning av en mindre
stivbent og mer elastisk kontraktsfortolkning og kontraktsavvikling
har funnet sted nettop i en tid da samfunnsforholdene har utviklet
seg slik som vi alle kjenner til.

Som forholdene nå er —og antagelig vil bli lang tid fremover —
er det ved långsiktige kontrakter en betydelig oket risiko for at ytel-
senes offer og verdi vil forandre seg, og dette særlig selvfölgelig ved
mere omfattende, långsiktige kontrakter. Det er generelt sett en nær-
liggende mulighet for at forholdenes utvikling kan bringe en kontra-
hent tap istedenfor det som alle bör ha for en skikkelig innsats, og
som også partene regner med, nemlig en rimelig fortjeneste. Stadig
flere kontrakter avsluttes derfor på basis av faktiske fremtidige om-
kostninger plus fortjenesteprosent. Det er f. eks. tilfelle med prak-
tisk talt alle skipbygningskontrakter, og hvis ikke en slik ordning
var akseptert av rederne, er det tvilsomt om det ville blitt tilstrekke-
lig skipsbygning etter krigen. Dette er et av de mange eksempler på
at behovet for elastisitet både mellom partene og samfunnsmessig sett
tillegges större vekt enn behovet for fasthet. Og samtidig må man vel
si at selv den slags »Sliding Scale» kontrakter ikke dekker fölgene
av alle fremtidige omstendigheter, og videre at det i mange bransjer
vil være umulig eller vanskelig å få innfört dem. Det sistnevnte for-
hold er en av grunnene til at man ikke med rette kan si, at den som
ikke har vært så försiktig å forlange en kontrakt av den type, selv
får bære fölgene.

Ennå mer enn de ustabile ökonomiske forhold spiller de mange
direkte statsinngrep inn i vurderingen av hvorvidt det med rette kan
hevdes at en kontrahent i dag vil kunne vite hvor han egentlig står,
hvis bare domstolene ikke har adgang til å regulere en kontrakts-
avvikling som ellers ville lede til urimelighet. Etter den norske lov
om prisregulering og annen regulering av næringsvirksomhet av 30.
juni 1947 kan Kongen eller den han gir fullmakt regulere priser,
fortjeneste og utbytte av alle slag. Ennvidere produksjon, omsetning
og annen næringsvirksomhet, med sikte på å motvirke skadelige kon-
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kurransereguleringer eller andre næringsvilkår som synes urimelige
eller skadelige for almenvellet, eller med sikie på å ordne den öko-
nomiske virksomheten på en rasjonell mate. Til fremme av disse for-
mål kan Kongen eller den han gir fullmakt bl. a. forby næringsdri-
vende å minske produksjonen. Han kan nekte folk å gå i gang med
nye foretagender eller udvide eldre, dele produksjon og omsetning
mellom forskjellige bedrifter, pålegge næringsdrivende å produsere
visse ting til priser som fastsettes, pålegge avgifter til bruk for regu-
leringstiltak o. s. v.

Uten å ta standpunkt til i hvilken utstrekning disse lovbestemmel-
ser er av det gode, kan det vel slåes fast at de gir statsmyndighetene
en overordentlig vidtgående adgang til å gripe inn i næringsliv og
kontraktsforhold. Og dette uten at de bleke rester av grunnlovens
ekspropriasjonsbestemmelse og forbud mot lovers tilbakevirkende
kraft regelmessig vil bidra noe særlig til allikevel å gi de private
föleisen av at de vet hvor de står. Jeg tror private kontrahenter re-
gelmessig vil nære större engstelse for administrasjonens inngrep
enn for domstolenes — bl. a. fordi administrasjonens politisk betonte
samfunnssyn ofte vil stille spörsmålet om billighet overfor private
helt i skyggen. Kanskje vil mangen privat næringsdrivende i våre
dager tenke som så: Jeg vet at jeg kan risikere administrative inn-
grep og förföyninger som direkte eller indirekte kan före til at denne
kontrakts avvikling blir noe helt annet enn beregnet — men i så fall
vil jeg håpe at domstolene har adgang til å foreta en utjevning mel-
lom partene til unngåelse eller forminskelse av urimelige resultater
oss imellom.

Det er neppe her i Norden noen fare for at domstolene skal gå
for langt i retning av endringer. En temmelig opplagt urimelighet
vil sikkert bli stillet som betingelse. Domstolene vil neppe önske å
komme andre til hjelp enn de som har inngått en fair og ordentlig
kontrakt, som tiisikter å gi en rimelig godtgjörelse for en skikkelig
innsats. Spekulasjonskontrakter kan ikke vente, og bör ikke vente
å finne noen sympati hos domstolene.

Til slutt vil jeg nevne at den som gjör krav på endret kontrakts-
avvikling, bör ha plikt til å si fra i tide. Men man må på den annen
side ikke her være altfor streng m. h. t. reklamasjoner. En skikkelig
kontrahent vil som regel kvie seg lenge för han forlanger en endring.
Ofte vil han vente inntill summen av oket offer overstiger hva han
med rimelighet plikter å bære — og han bör ikke derved ha avskåret
seg fra å påberope de enkelte trinn i utviklingen.

Når först betingelsen for å reise krav om endringer inntrer, bör
det ved en senere domsavgjörelse legges vekt på den rimelighet —
eller urimelighet — som i den situasjon vises av de respektive par-
ter. Ofte vil den öyeblikkelige situasjon være meget vanskelig for en
av dem eller begge, og hver av dem må antas å skylde den annen å
tilby en skikkelig ordning med rimelig fordeling av skade, omkost-
ninger og fordeler. Den part som unnlater dette og derved forårsa-
ker den store påkjenning som det i en slik situasjon ofte vil være å
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vente på dom i en rettsak, bör være forberedt på at domstolene ikke
ser mildt på ham.

Selv hvor en minnelig ordning oppnås, vil det for övrig undertiden
være behov for senere å söke domstolene, idet det jo ikke alltid er
den som har urett som firer, og idet situasjonen undertiden vil gi
gode utpresningsmuligheter. Det er derfor ikke minst på grunn av
de spörsmål vi her dröfter, beklagelig at vi fremdeles er stolte av at
endelig dom kan oppnås på så mange år som det burde tatt måneder.

Landsretssagfører ERIK STRØJER (København): Hr. præsident, mine
damer og herrer! Jeg er på en række væsentlige punkter enig med
korreferenten, først og fremmest i, at det er overordentlig betænke-
ligt i for vidt omfang at komme ind på at ændre kontrakter, og jeg
mener derfor heller ikke, at der er nogen anledning til at lovfæste
en almindelig regel herom.

For de fleste af de specielle områder, hvor der er særlig trang til
og mindre betænkelighed ved at ændre, f. eks. indenfor lejeforhold,
underholdsbidrag o. s. v., har vi jo i de fleste tilfælde specielle lov-
regler, og også udenfor disse tilfælde antager domstolene faktisk, at
der er mulighed for at gribe ind, selvom der ikke er lovhjemmel.
F. eks. har en dansk Højesterets dom fra 1950 nedsat en gavegivers
forpligtelse, fordi giverens forhold var blevet væsentlig ringere, end
de var på det tidspunkt, da gaveløftet blev givet. Også udenfor gave-
tilfælde er købelovsfortolkningen i hvert fald således, at man tem-
melig sikkert kan gå ud fra, at hvis der virkelig kommer et tilfælde,
hvor der intræder exceptionelt ændrede forhold, vil domstolene også
se det muligt uden lovhjemmel at gribe ind og ændre kontrakten.

Man kunne så spørge, om der ikke var anledning til at kodificere
denne meget begrænsede adgang til at gribe ind, men det tror jeg
ikke, der er. Jeg tror, at en kodification alligevel må blive så elas-
tisk og så intetsigende, at den i virkeligheden ikke bringer os videre
end der, hvor vi er i forvejen. Et krav om, at ændringen f. eks. skal
være uforudseelig, for at der skal være adgang til at lempe kontrak-
ten, vil jo i sig selv være elastisk. Det er altid et skön, om en eller
anden begivenhed burde forudses, og navnlig, med hvilken styrke
man burde forudse begivenheden, så jeg tror ikke, at sådanne mere
almindeligt formulerede lovbestemmelser bringer os så forfærdeligt
meget videre. Domstolene vil utvivlsomt af sig selv være klar over,
at risikoen som alt overvejende hovedregel må lægges på den av par-
terne, der var nærmest til at forudse begivenheden, men det kan vel
ikke helt udelukkes, at man ser bort herfra, f. eks. hvis der er tale
om, at man ligefrem har glemt at tage et forbehold om begivenheden i
selve kontrakten, navnlig i tilfælde, hvor det er normalt at tage et
sådant forbehold.

Jeg tror også, at man skal lade være med nærmere at specificere
de retsvirkninger, der kan blive tale om at lade indtræde i de få til-
fælde, hvor der skal lempes. Det er meget vanskeligt at forudse, hvad
det er for situationer, hvor spørgsmålet har betydning, og jeg tror
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roligt, at man kan overlade det til domstolene selv at udforme, hvor-
ledes reglerne skal være. Jeg tror ligesom korreferenten heller ikke,
at der kan være anledning til at give nogen beredskapslovgivning til
at sætte i kraft i særlige krisesituationer. Det er jo også her umu-
ligt at forudse, hvorledes stillingen vil blive, navnlig da de regler,
der skal gælde i krisesituationer, i mange tilfælde er overvejende
politisk betonede. Det bør overlades til lovgivningsmagten at give reg-
ler i det øjeblik, situationen faktisk er indtrådt.

Endelig tror jeg, der er en betydelig fare ved at lovfæste en regel
om lempning af kontrakter, fordi jeg er bange for, at en sådan regel
vil komme til at virke som en anvisning overfor parterne og dom-
stolene. Jeg er af den opfattelse, at vi ikke bør komme længere ud,
end vi allerede er for øjeblikket, i mere flydende retsregler, og jeg
er bange for, at hvis der bliver givet en almindelig retslig standard
på dette område her, vil dette kunne benyttes til i endnu større
omfang at göre retstilstanden flydende. For øjeblikket er det jo så-
ledes for en sagfører, at det i utallige tilfælde næsten er umuligt at
forudsige, hvorledes udfaldet af en retssag vil blive, fordi det i den
grad er konkrete hensyn, der ligger bagved domstolenes afgørelser,
og jeg tror, at en almindelig adgang til at ændre, f. eks. insat i af-
taleloven, kun vil gøre forholdet værre. Det er jo nemlig meget be-
tænkeligt at foretage disse indgreb. Der har været nævnt en række
begrundelser for, at man bør holde sig fra for vid lempning av kon-
trakter. Jeg vil hertil kun fremhæve et enkelt synspunkt, nemlig, at
indenfor erhvervslivet gælder det i meget vidt omfang, at den en-
kelte kontrakt ikke står alene. Det er ofte således, at de 2 parter i
kontrakten har andre kontrakter forud og bagud. Hvis f. eks. en im-
portør og en grossist har ingået en aftale, vil det i mange tilfælde være
således, at importøren samtidig har sikret sig en langtidskontrakt
med sin udenlandske leverandør, og måske har også grossisten videre-
solgt varer på en langtidskontrakt til sine kunder. Hvis man derfor
griber ind i en af disse kontrakter, kan det få katastrofale følger for
parterne i de andre kontrakter, og det vil ikke kunne nytte noget, at
man blot henviser til, at så må også de andre kontrakter ændres.
Der er ingen sikkerhed for, at de andre kontrakter falder under den
samme domstol, f. eks. kan forholdet jo ligefrem være det, at en af
kontrakterne falder under en udenlandsk domstol, der ser helt an-
derledes på spørgsmålet om adgangen til at lempe.

De betænkeligheder, jeg her har anført, gælder ikke, eller i hvert
fald ikke med samme styrke, på de mere specielle områder, jeg næv-
nede først, f. eks. lejeforhold. Disse forhold er gennemgående ret
ukomplicerede, og derfor også lettere at overse. Faren ved at give
adgang til at gribe ind, er derfor mindre, og det er jo også på disse
områder, man gennemgående har lovbestemmelserne om adgangen til
at ændre. Udenfor disse forhold mener jeg, at den adgang, vi for
øjeblikket faktisk har til uden lovhjemmel at gribe ind i ganske sær-
lige tilfælde, bør bibeholdes, men at den ikke bør lovfæstes, og at
man ikke bør gå videre, end vi for øjeblikket er. I hvert fald b )̂r
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man indskrænke sig til, hvis der kommer ganske særlige problemer
frem, at løse disse problemer ved specielle lovregler.

På ordförandens förslag bestämdes tiden för ytterligare diskussions-
inlägg i förevarande ämne till högst tio minuter.

Justitierådet HJALMAR KARLGREN (Stockholm) : Herr ordförande,
mina damer och herrar! Jag skall tillåta mig några anspråkslösa och
torftiga uttalanden i anslutning till de värdefulla utredningar, som
framlagts här särskilt från referentens sida. Det ämne vi diskutera
har ju, såsom referenten erinrat, varit föremål för överläggningar vid
nordiska juristmöten tidigare, och litteraturen på området — både
i Norden och i andra länder — är hart när oöverskådlig. Redan
detta ger viss anledning till pessimism, om man tror att det går för
sig att med relativt enkla medel, genom något så när konkreta och
lätt fattbara regler, knäcka de föreliggande problemen.

Låt mig ett ögonblick stanna vid köplagens utgångspunkt i ämnet,
även om jag inte hinner utveckla den närmare. Det är en utgångs-
punkt, som alltjämt stämmer med härskande juridisk uppfattning och
som innebär: har man åtagit sig att utföra en prestation, måste man
göra allt som är möjligt för att prestationen skall bli utförd; eljest
föreligger culpa och man blir skadeståndsskyldig. Är det åter inte
möjligt att prestera, så föreligger åtminstone inte culpa och alltså
inte skadeståndsansvar enligt culparegeln. Vid leveransavtal skall vis-
serligen, trots omöjligheten, skadeståndsansvar — strikt ansvar —
inträda i vissa fall, medan gäldenären i andra befrias från ansvaret.
Vilka dessa senare fall äro, regleras i den för övrigt nästan oför-
ståeliga 24 §; den saken skall jag icke gå in på här. Endast så mycket
må i förbigående framhållas, att det är tydligt att lagen när det gäller
de fall, där skadeståndsansvar skall inträda trots omöjligheten, tagit
sikte på sådana säregenheter hos leveransavtalet, som sammanhänga
med att det är fråga om en rad alternativa objekt: »mister du en
stå dig tusende åter». Det finns tillfälle för gäldenären att uppfylla
med en mängd olika objekt; detta utgör ett motiv till en skadestånds-
förpliktande omöjlighet. Därmed förstår man också, inom parentes
sagt, det till synes egendomliga, att 24 § jämställer prestations ute-
blivande på grund av krig eller andra våldsamt ingripande omstän-
digheter med det förhållandet, att allt gods av det slag köpet avser
gått till spillo, även om orsaken därtill är något jämförelsevis banalt.

Vad är det då för fel med detta? Eller är det något fel? Ja, jag
tror att felet består däri, att lagen utgår från att en gäldenär utan
vidare är skyldig att — vid äventyr av att anses culpös — göra allt
som är möjligt för att prestationen skall gå i lås. Att en gäldenär,
som icke presterar när det är möjligt, drabbas av sanktion i form
av hävningsrätt är visserligen begripligt; medkontrahenten bör ju
inte betala för den prestation han icke fått. Detta är alltså en natur-
lig regel (jag bortser då visserligen från att hela begreppet »presta-
tion» är ytterst oklart och att läget förvirras genom att man skjuter



OM JÄMKNING AV KONTRAKT. 207

in de särskilda regler, som kallas reglerna om vem som skall »stå
faran»). Men såvitt angår skadeståndsskyldigheten är det ingalunda
självklart, att gäldenären skall göra allt som är möjligt för att åstad-
komma prestation. Ja, utvecklingen har visat, att den satsen icke kan
vidhållas. Den basis på vilken hela maskineriet vilar sviktar i själva
verket. Går man igenom olika rättsområden, finner man nämligen,
att det i mycket stor utsträckning1 gäller, att gäldenären av det skälet
inte kan anses pliktig att prestera, att prestationen skulle bli så be-
tungande för honom att — för att citera fleck — »offergränsen»
överskredes. Gäldenärens förpliktelse sträcker sig inte så långt som
ända fram till möjlighetsgränsen.

Men vad är då gäldenären förpliktad till? Ja, detta få vi besked
om genom särskilda, mer eller mindre underförstådda rättsregler,
olika för olika kontraktsförhållanden, eventuellt genom domstolsav-
göranden efter skälighet in casu. Situationen är med andra ord jäm-
förlig med den som möter oss på den utomobligatoriska skadestånds-
rättens område, där man sedan länge haft klart för sig att den om-
ständigheten att ett förfarande formellt faller in under en skade-
ståndsregel icke alltid är tillräcklig för att ådraga vederbörande
skadeståndsskyldighet; man befriar på grund av »frånvaron av rätts-
stridighet», som det heter. Den terminologin utnyttjar man visserli-
gen inte så mycket inom kontraktsrätten. Men man laborerar, såsom
referenten visat, med andra medel för att så att säga få bukt med
felaktigheten i själva utgångspunkten. De olika metoderna skall jag
inte närmare uppehålla mig vid. En metod är, men det är väl den
sämsta av alla, att i likhet med Almén konstruera som omöjlighet
något som icke alls är en omöjlighet (den s. k. ekonomiska omöj-
ligheten). En annan utväg är att begagna sig av förutsättningsläran;
därigenom får man ju många tillfällen att komma bort från vad som
avtalet synes gå ut på. En ytterligare, i rättspraxis mycket gouterad
utväg är att »tolka» avtalet på sådant sätt att resultatet blir det som
man önskar. Den metoden vill jag särskilt fästa uppmärksamheten
på, eftersom den i praxis anlitas i enorm utsträckning.

Den regel som utgör själva utgångspunkten vilar alltså, på det sätt
jag nu berört, på ett rätt svagt underlag. Vad jag vill komma fram
till är då, att under sådana förhållanden måste tanken att genom
mera allmänna lagregler eller något så när allmänt avfattade rätts-
satser överhuvud — om de skola ha ett reellt innehåll — bestämma
vad som vid de mest skiftande kontraktstyper och med hänsyn till
de mest olika fall omfattas av en gäldenärs förpliktelse, den tanken
måste bli illusorisk. Något sådant skulle, tror jag, vara lika svårt som
om man skulle ge sig på att i lagtext söka närmare bestämma vad vi
egentligen mena med culpa eller med frånvaro av »rättsstridighet».
Naturligtvis kan man komma med allmänna fraser om alt det inte
skall förfaras i strid mot »goda seder» eller »tro och heder», eller
med fraser sådana som upptagits i 8 § sikuldebrevslagen eller 34 §
försäkringsavtalslagen etc. Ja, det är intet ont att säga om dessa i
och för sig. Men de ge föga upplysning. Såfort man söker komma
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realiteterna in på livet, tror jag det inte går att uppställa några
mera allmänna normer. Utan metoden bör då vara att — såsom
Ussing gjort i sina studier över förutsättningsläran — gå in på de
olika typerna av avtal, för de skilda typlägena söka utforma mera
konkreta regler.

Naturligtvis kan det emellertid också diskuteras om man i prin-
cip bör ställa sig välvilligare än tidigare till uppmjukning av av-
tal, ifall man nu skall kalla det så. I det hänseendet tror jag rätts-
praxis kan anses visa, att en uppmjukning försiggått, och jag anser
också att en sådan är i viss utsträckning önskvärd. Särskilt är det
enligt min mening nödvändigt att anse gäldenärens förpliktelser en-
ligt avtalet vara begränsade i rättsförhållanden, som tyskarna kalla
»Dauerschuldverhältnisse». Där är läget nog1 ett väsentligt annat än
vid de mera temporära avtalen. Det är orimligt att vid långvariga
arrende-, bolags-, tjänsteavtal o. s. v. inte taga hänsyn till ändrade
förhållanden. Olägenheterna av en omgestaltning eller jämkning äro
här som sagt inte på långt när så betydande som vid de mera kort-
fristiga. Det ligger därför mycket reson i — och bör inte uppfattas
som undantag — att just familjerättsliga underhållsavtal o. dyl. äro
underkastade jämkningsmöjlighet.

Men självfallet får man på samma gång vara försiktig här, så att
man inte går för långt i att medge jämkning. Sålunda tycker jag
mycket tala för att de hinder, som få åberopas till befrielse från
ansvar, i allmänhet måste ha varit oförutsebara vid avtalet. Vidare
har jag svårt att förstå, att man på det sätt som referenten synes
vara sinnad att göra bör i förevarande hänseende jämställa med
vartannat ökad börda och minskad fördel av avtalet. Det är för-
ståeligt, att man hjälper en gäldenär som har ytterligt svårt att
prestera — som måste ikläda sig högst betungande kostnader för
ändamålet — men man måste vara varsam när det gäller att skydda
en gäldenär, som visserligen utan större svårigheter kan prestera
men åberopar att han inte fick den valuta av avtalet som han trodde,
att han inte fick någon verklig glädje av vad han å sin sida preste-
rade. Jag kan inte heller se, att de lagbud referenten åberopar s.
28—29 i sin skrift ge något stöd för dylikt jämställande. Det rör
sig väl här om ganska singulära regler, exempelvis bestämmelsen
att en hyresgäst får draga sig undan hyresavtalet om han dör —
höll jag på att säga — dvs. att dödsboet inte behöver stå fast vid
avtalet. Det är egentligen ett ganska besynnerligt stadgande. Det må
vara motiverat av speciella skäl, men det är inte någon naturlig regel,
om jag vågar använda ett så farligt ord. Och vad angår fjärde punk-
ten i referentens sammanfattande teser vill jag anmärka, att frågan
om en domstol kan ålägga en kontrahent en tillökning av hans åtagna
förpliktelser är en fråga som knappast kan lösas isolerad; den står
i samband med hur man ställer sig till hela läran om »obehörig
vinst». Vårt motstånd mot detta institut vilar ju bl. a. på hänsynen
till att folk inte bör tvingas tåla ingrepp i sin ekonomiska självbe-
stämningsrätt, låt vara att vederbörande haft nytta av den åtgärd
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som utgör grund för ersättningsanspråket. Om det motståndet mju-
kas upp i övrigt, så varför inte också här? Men står man i princip
kvar på den gamla ståndpunkten, måste det ju förefalla besynnerligt
att man skall kunna omgestalta ett avtal i den formen att man lägger
på en kontrahent ökad prestationsskyldighet.

Jag fruktar att på grund av tidbegränsningen en del av vad jag
här har sagt blivit alltför sammanträngt. Men nöden har ingen lag.
Jag ber om ursäkt om jag kanske uttryckt mig oförståeligt här och
där.

Advokaten BERTIL AHR^BORG (Stockholm): Herr ordförande, mina
damer och herrar! Jag har trott att det i denna debatt, som ju i hög
grad gäller reglering av näringslivets förhållanden, kunde vara av
något intresse att en jurist, som är verksam i affärslivet, gav uttryck
åt åsikter, som är grundade på hans erfarenhet och som kan vara
ägnade att i någon mån belysa ämnet. Mycket av vad jag hade tänkt
säga är redan sagt, framför allt av professor Palmgren, till vars ut-
talande jag i allt väsentligt ansluter mig. Men det är kanske några
synpunkter på den svenska rättens innehåll och tillämpning som jag
skulle vilja framföra.

Professor Ivar Agge har i en uppsats i en nyligen utkommen fest-
skrift för professor Eberstein talat om den påtagliga tendensen hos
nutidens lagstiftare att vid uppställandet och formulerandet av rätts-
regler på skilda områden föredra generella och elastiska normer
framför äldre tiders kasuistiska och stela lagbud. En liknande tendens
är sedan lång tid påtaglig inom den svenska rättsskipningen. Justitie-
rådet Karlgren har i ett av sina arbeten talat om domstolarnas sym-
pati för kautschukartade bestämmelser, som lämnar tämligen stort
spelrum för skönsmässiga avgöranden, alltså avgöranden som mera
siktar till att träffa ett in casu rättvist avgörande än till att upp-
rätthålla fasta normer.

Denna rättsutveckling har naturligtvis måst av oss advokater föl-
jas med största uppmärksamhet och inverkat på den rådgivande
verksamhet vi utöva i näringslivet. Den måste sägas försvåra möj-
ligheten för oss att ange hur ingångna avtal skall tolkas och tilläm-
pas och även hur avtal skall skrivas. Den frigjordhet som utmärker
domstolarnas tolkning av avtal nu för tiden lämnar i många lägen
inte så mycket rum för säkra prognoser. Jag skall inte här ingå på
om den utvecklingen är lycklig eller inte, men kan inte underlåta
att framhålla svårigheten för domstolarna, som inte har närmare
kontakt med näringslivet, och som inte besitter den branschkunskap
som de olika avtalen kräver, att bedöma hur avtalen skall tolkas, om
man går ifrån den skrivna avtalstexten. Det är klart att om man inte
vet att denna text blir i allt väsentligt iakttagen, så uppkommer där-
av en viss rättsosäkerhet.

Referenten har uppställt såsom en av huvudfrågorna huruvida man
bör överlåta åt domstolarna att träffa de reella avgörandena med led-
ning av förutsättningslärans grundsatser. Om man nu ser efter hur
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förutsättningsläran har utvecklats och tillämpats i vårt land, är det
inte någon uppmuntrande grundval för en domstolsreglering av av-
tal. Ett studium av rättsfallen i arkivet — det har gjorts en förträff-
lig analys av dem av advokaten Arne Wiberg i en uppsats för
några år sedan i Svensk Juristtidning — visar att praxis har varit
mycket vacklande och fortfarande är svår att få något grepp på,
beroende på att domarna har så olika meningar både huruvida för-
utsättningsläran överhuvud taget skall tillämpas och, om så skall
ske, vilken innebörd den har. Wiberg uttrycker det så, att det tyd-
ligen beror på vilka justitieråd som kommer att delta i ett måls hand-
läggning vilken utgång frågan om en tillämpning av förutsättnings-
läran kan få.

Det har ju också framgått av vad justitierådet Karlgren sade att
man ofta söker sig fram på kontraktstolkningens väg dvs. när kon-
traktstolkningen leder till orimliga resultat, lägger man in något an-
nat än vad som står i kontraktet för att komma till ett rimligt resul-
tat. Ibland använder Högsta domstolen termen förutsättning, ibland
undviker man det och talar om vad som måste anses vara avtalat,
ibland går man fram enligt principen om obehörig vinst osv.

Jag har i några tvistiga fall haft anledning att konsultera fram-
stående representanter både för doktrin och praxis för att få reda
på hur man i ett konkret fall skall ställa sig till en tillämpning av
förutsättningsläran, om det skulle komma till en rättegång. Jag har
inte i något av dessa fall kunnat få en säker vägledning till bedöman-
de av om jag med trygghet kan börja en rättegång i tvisten eller bör
underlåta att göra det.

Mot en sådan bakgrund förefaller det mig vara ytterligt vanskligt
att tänka sig att införa en lagregel av innehåll som referenten har
antytt i andra stycket av sin fråga nummer 1. Såvitt jag förstått av
debatten här har också den alldeles övervägande meningen gått i den
riktningen att vi inte lämpligen bör införa en lagregel av sådant
innehåll.

Såsom det kanske framgått av vad jag sagt är jag stark anhängare
av principen att avtal skall hållas, men jag hyllar också den grund-
sats, som kommit till uttryck i 8 § skuldebrevslagen. Det synes näm-
ligen vara för det praktiska rättslivet lyckligt att man håller fast
vid en huvudregel om avtalens helgd men lämnar en klar regel av
det innehåll som skuldebrevslagen liksom ett par andra lagar har,
att när tillämpning av en avtalsbestämmelse blir uppenbart otillbör-
lig eller stridande mot god affärssed skall man kunna lämna den
utan avseende eller jämka den. Och jag skulle gärna se att den regeln
fick sin plats i avtalslagen, därför att det förefaller mig som om
praxis hittills visat att den har en alltför undanskymd plats i skulde-
brevslagen och andra speciallagar såsom försäkringsavtalslagen och
hyreslagen. Domstolarna uppfattar i allmänhet inte, efter vad jag
kunnat se, denna regel såsom en allmän grundsats, fastän det vid
förarbetena till skuldebrevslagen sades ifrån att man borde så göra.
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Det har i varje fall visat sig mycket svårt att få regeln tillämpad i
praxis. Det vore för rättssäkerheten i näringslivet lyckligt om den
regeln kom till tillämpning och man förhöll sig mera restriktiv till
förutsättningsläran och till den mycket fria avtalstolkning som nu
förekommer.

Ifråga om de följande frågorna skulle jag liksom professor Palm-
gren vilja ge svar endast under den förutsättningen, att man anser
att man bör införa regler av det innehåll referenten tar upp här. Jag
ställer mig då genomgående på en restriktiv ståndpunkt och skulle
sålunda vilja att man vid jämkning av kontrakt inte beaktar annat
än oförutsebara förändringar. Jag skulle inte vilja, att domstolarna
få öka den ena partens prestation, däremot enligt 8 §-regeln få lindra
den för gäldenären när det är nödvändigt. Jag skulle slutligen hålla
mycket bestämt på en nominalistisk tolkning av utfästelser i värden,
därför att jag kan inte förstå annat än att det tillkommer parterna
att själva se till, om de vill ha indexklausuler.

Professor SEVE LJUNGMAN (Stockholm): Herr ordförande, mina
damer och herrar! Professor Rodhe har i sitt referat förblivit trogen
sin första ungdoms programförklaring för rättsvetenskapen, nämligen
att den bör vara värderingsfri. Han har framlagt ett mycket rikt
material men underlåtit att ta ställning till det. I sitt inledningsan-
förande här har han i alla fall lockats upp ifrån den rättsvetenskap-
liga åskådarbänken och uttryckt en egen mening på åtminstone en
punkt, nämligen beträffande generalklausulen. Den meningsyttringen
skulle jag tro är en av de första ormar som har smugit sig in i
Rodhes värderingsfria paradis. Min avsikt var nu att uppehålla mig
något vid just den punkten.

Professor Rodhes framställning spänner som sig bör över ett myc-
ket vidsträckt område, hela obligationsrätten. Just den rikedom på
lösningar av jämkningsproblemet, som han där påträffar i köprätt,
skuldebrevsrätt, försäkringsrätt, hyresrätt, servitutsrätt etc, ger en-
ligt min mening en fingervisning om att man nog får vara försiktig
med tron på en universell patentmedicin i form av någon slags gene-
ralklausul. Skall frågan om jämkning av kontrakt på grund av änd-
rade förhållanden kunna erhålla en tillfredsställande legislativ lös-
ning, förefaller det som om man även här får tillsvidare fortsätta
på de partiella reformernas väg.

Ett område, som står i centrum av Rodhes framställning och där
väl jämkningsfrågan får de mest vittgående ekonomiska verkningar-
na, är köprätten. Det förefaller utan tvivel som om 24 § köplagen
snart vore mogen för en reform, framför allt med avseende på en
nyansering av rättsföljderna. Men första förutsättningen för en lyck-
lig lösning är att man får klarhet om affärsmännens eget sätt att se
på problemet. Det var det som brast vid den nuvarande köplagens
tillkomst och därav kom sig att köplagens reglering blev en och
rättslivets en annan. Samma risk föreligger nu, om man inte tar
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reda på hur affärsmännen faktiskt handlar, när radikalt ändrade
förhållanden uppkommer.

Märkvärdigt nog är det ytterst svårt att få fram material på det
här området; man kunde eljest tycka att detta borde vara ett tack-
samt arbetsfält för den moderna affärssociologien. Såvitt jag vet
har man av tryckt material här i landet för storhandeln bara att hålla
sig till den numera förlegade 1940 års utgåva av Force-majeure-
klausuler. Den boken ger i alla fall affärslivets uppfattning och där-
av framgår också, att man är oerhört liberal i de viktigaste branscher-
nas avtalsformulär. Man gör nämligen ingående förbehåll för de flesta
s. k. oförutsedda händelser. För övrigt har ju numera även de oför-
utsedda händelsernas karaktär väsentligt förändrats. I vår tid räknar
man väl allmänt vid uppgörandet av ett mera långfristigt avtal med
krig, penningvärdeförsämring osv. Största överraskningarna bereder
nog, som höyesterettsadvokat Schjödt också betonade, de statliga reg-
leringarna. Dessa kunna ju ha vilket innehåll som helst och ingen kan
på förhand förutse hur de skall utformas. Jag kan i det samman-
hanget inte neka mig nöjet att komplettera professor Rodhes samling
av force majeure-regler inom lagstiftningen med den, som återfanns i
1942 års KF om investeringsfonder, där såsom exemplifiering' angavs
»statligt förfogande, eldsvåda eller därmed jämförlig av den skatt-
skyldiges åtgöranden oberoende anledning».

Nutidens force majeure-klausuler i köpeavtal ha tillkommit på en
säljarens marknad och innehålla därför nästan genomgående myc-
ket omfattande reservationer om rätt till prishöjning, inställd leve-
rans osv. Skulle man nu lagstifta på grundval av detta, så bleve ju
säljaren väl tillgodosedd. Det legislativa problemet är dock närmast
följande: skall lagstiftaren söka framtvinga och vidmakthålla denna
rika flora av privata friskrivningsklausuler eller skall han ordna lag-
stiftningen så att i dessa klausulers ställe sättes en i lag formulerad
generalklausul. Och härvidlag tror jag att man måste göra en diffe-
rentiering mellan storhandel och vanligt köpeavtal, framför allt civila
köp. Jag skulle tro, att storhandeln klarar sig bra med det nuvarande
tvånget att träffa utförliga specialavtal, ty på på sätt kan varje
branschs speciella problem vinna beaktande. Särskilt väl borde syste-
met kunna fungera, om klausulerna på enskilt initiativ standardise-
rades. Måhända kunde även beaktas ett av mig i annat sammanhang
framfört förslag, att vissa standardklausulers innebörd skulle för-
klaras i köplagens sista avdelning.

Under alla omständigheter kräver nog storhandeln en helt annan
reglering, om man skulle ge sig på att lagstifta, än vad soim kan bliva
erforderligt för det civila köpet, till exempel ifråga om oförutsebar-
het. Även professor Rodhe var ju härvidlag inne på tanken att giva
en specialregel för storhandeln.

Om det nu är så, att man på detta lilla begränsade område, köp-
rättens, inte kan tänka sig att ha en enhetlig regel utan måste dif-
ferentiera efter olika slags köp, hur skall man då kunna åstadkomma
en generalklausul, som är användbar för hela det obligationsrättsliga
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området? Ser man på hyresrätten så träder sociala skäl i förgrunden,
ser man på servitutsrätten så är det avtalets långsiktighet, som moti-
verar en jämkningsregel. Vi ha visserligen speciella lagregler för
dessa fall, men föreligger icke risken, att om man åstadkommer en
generalklausul, denna kommer att antingen icke ta tillbörlig hänsyn
till ändamålsläget inom varje särskild gren av obligationsrätten eller
också bliva alltför urvattnad för att äga verklig betydelse?

Jag skulle alltså vilja tillråda att man tillsvidare fortsätter på de
partiella reformernas väg och vid sidan härav hjälper sig fram med
en analog lagtolkning från domstolarnas sida. Om så sker, tror jag
att en generalklausul i avtalslagen överhuvud icke skulle innebära
någon ytterligare vinning. Professor Rodhe antydde, att generalklau-
sulen kunde ha betydelse under en övergångstid. Jag skulle nästan
vilja anmäla motsatt uppfattning, nämligen att det är farligt att labo-
rera med en generalklausul, innan man har ett rättsområde genom-
arbetat i lagstiftningen. Men när så väl har skett, då kan man ha
användning för en försiktigt formulerad generalklausul som, för att
tala med Knoph, tjänar till att »avslutte og avrunde rettsbeskyttel-
sen».

Direktør EGON LARSEN (København) : Herr ordfører, mine damer
og herrer. I det omhandlede spørgsmål finder jeg anledning til at
pege på et ganske specielt forhold, nemlig legale indgreb som i for-
bindelse med den påfølgende økonomiske udvikling gør opfyldelsen
af en gensidig bebyrdende kontrakt umulig eller yderst byrdefuld for
den ene af parterne. Jeg skal her pege på et eksempel, som er strejfet
af de foregående talere, specielt af herr professor Palmgren, nemlig
lejekontrakten, hyreskontraktet. Jeg skal belyse emnet med at om-
tale, hvorledes forholdene her har udviklet sig i Danmark. Huslejen
blev kort efter den sidste verdenskrigs begyndelse i Danmark fast-
holdt på niveauet 1. september 1939, og samtidig blev der indført for-
bud mod opsigelse; kontrakten kunne altså ikke ophæves og den kun-
ne altså heller ikke reguleres. Disse foranstaltninger motiveredes med
et meget naturligt forhold, nemlig den herskende bolignød. Denne
foranstaltning blev stående til trods for, at den økonomiske udvik-
ling i Danmark efterhånden blev således, at pr. nytår 1950 var de
direkte omkostninger alene ved vedligeholdelsen af fast ejendom øget
med 169 4 efter dokumentariske beregninger. Og der opstod jo så det
brændende spørgsmål, om man ikke kunne sige, at kontrakten nu
var blevet så byrdefuld for den ene part — ejeren, — at han i hvert
fald kunne sige sig fri for vedligeholdelsespligten. I lejekontrakterne
står der i almindelighed, at såvel den indvendige som den udven-
dige vedligeholdelse påhviler ejeren. Det samme står i lejeloven. Det
kunne da måske interessere at vide, hvorledes er nu denne konflikt
løst i Danmark? For domstolenes vedkommende er den i det store
og hele løst således, at dommeren har opfordret lejere, der trods
denne situation forlangte fuld indvendig vedligeholdelse, til at slå af
på kravene. I de tilfælde, hvor dommeren blev tvunget til at afsige en
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dom, var han nærmest tilbøjelig til at følge loven ud fra det gamle
ord, lov er lov, og lov må holdes. Men i de allerfleste tilfælde har
domstolene i Danmark afstedkommet et forlig i retten, der nogen-
lunde gik parterne midt imellem. Men nærmere mente man altså
ikke, at man kunne komme fra domstolenes side.

For ganske nylig, nemlig ved den nye danske lejelov av 14. juni i
år, har man legalt søgt at løse disse spørgsmål. Jag skal ganske
kort nævne bestemmelsen i § 23, 4. stykke, som siger, at tvistighe-
der om opfyldelsen af udlejerens renholdelses- og vedligeholdelses-
pligt afgøres af huslejenævnet, der vil have at tage hensyn til, i hvil-
ket omfang udgifterne herved kan bæres af lejen, af hyran, når den-
ne skal give en rimelig afkastning. Nu får denne bestemmelse næppe
så megen værdi, fordi andre uklare bestemmelser i lejeloven, som
jeg ikke her skal trætte med, synes at gøre bestemmelsen temmelig
værdiløs. Men jeg vil nævne en anden paragraf, som også i høj grad
belyser et af de forhold, som er nævnt her i dag, nemlig § 42 i den
nye lejelov. Der står: »Skal lejeren ifølge aftale svare fast bidrag til
dælkning av udgifterne ved ejendommens opvarmning og forsyning med
varmt vand, eller er denne udgift ifølge aftalen indbefattet i lejen, kan
udlejeren, altså husejeren, med varsel, afgivet mindst tre uger før en
varmeregnskabsperiodes begyndelse, forlange, at lejeren skal betale
den forhøjelse i opvarmningsudgifterne, der efter aftalens indgåelse
måtte være opstået som følge af stigningen i den almindelige brænd-
selspris.»

Her ser man altså, at man ved en speciallov har søgt at løse den
konflikt, som jeg i indledningen har peget på. Af mange årsager,
som jeg ikke her skal nævne, er denne løsning for lejelovens ved-
kommende i almindelighed ret utilfredsstillende, navnlig fordi, en
række af lovens bestemmelser er meget uklare. Dette skyldes den
politiske spænding, som lå bag ved lovens tilblivelse. Dette nævner
jeg, fordi jeg mener, det har betydning, når man nu skal svare på et
af de spørgsmål, der er stillet op her i dag, nemlig dette, hvorvidt
skal man i aftaleloven f. eks. forsøge at formulere en almindelig be-
stemmelse, der f. eks. siger, at hvis ganske uforudsete situationer ind-
træder, som gør en gensidig bebyrdende kontrakts opfyldelse ganske
urimelig eller måske endog omtrent umulig for en af parterne, så
skal han være løst, eller også skal kontrakten kunne reguleres. Jeg
synes, det er rigtigt, som indlederen, professor Knut Rodhe har
nævnt, at selv om disse spørgsmål i allerhøjeste grad er egnet til at
løses ved en speciallovgivning, så bliver disse love, når de skal gen-
nemføres, ofte præget af en meget stærk politisk spænding, således
som det fornylig er sket i Danmark, og derfor bliver resultatet yderst
utilfredsstillende. På den anden side kan jeg også godt se, at der er
store vanskeligheder ved at formulere en generel regel f. eks. i af-
taleloven, navnlig fordi de konflikter, der skal løses, ofte opstår i
krisesituationer, og her kommer det jo først og fremmest an på, om
de forskellige byrder, som krisen pålægger borgerne, rammer alle
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borgere ligeligt bedømt ud fra et almindeligt relativitetssynspunkt.
Gør de dette, ja, så må hver af parterne i det konkrete kontraktsfor-
hold finde sig i, hver på sin måde i rimelig omfang at bære sin
del af byrderne, selv om de ikke vedrører det samme retsforhold. En
generel regel vil alene af den grund blive af noget tvivlsom værdi.

Alligevel vil jeg konkludere derhen, at jeg tror, at det er af stor
betydning at formulere en almindelig regel i aftaleloven i den ret-
ning, jeg antydede. Om der ikke sker andet, så foretages der herved
en akcentuering af retsstatsprincippet, som jo navnlig skulle tilsikre,
at alle borgere i de skiftende situationer skal nyde lige rettigheder
og bære lige byrder rent objektivt bedømt. Derfor tror jeg, at det er
en nøje overvejelse værd, set på langt sigt og ud fra principielle syns-
punkter, at formulere en generel regel til borgernes beskyttelse.

Hovrättsassessorn GUNNAR LAGERGREN (Stockholm): Professor
Ljungman efterlyste kunskap om hur affärslivet självt faktiskt reage-
rar inför möjligheten av förändrade marknadsförhållanden. Fråge-
ställningen är onekligen relevant, och knappast någon diskussion de
lege ferenda på nu debatterade område kan väl bli i verklig mening
fruktbringande utan en noggrann analys av just formularratten. Un-
dersökningsmaterialet är emellertid ganska svårtillgängligt; ingen
har heller vågat sig på att taga upp detta till skärskådande. För att
bryta isen vill jag emellertid här i all anspråkslöshet med ett par
helt nya avtalsbestämmelser belysa hur vissa delar av det svenska
näringslivet — åtminstone för närvarande — önska se de diskute-
rade frågorna reglerade. Studier på angränsande områden låter mig
förmoda att bestämmelserna äro tämligen representativa om och i
den mån en säljare eller entreprenör i viss kostsammare utsträck-
ning har att själv svara för tillverkning, marin transport eller pu-
blika avgifter.

I de exempel på avtalsklausuler som jag nu vill föredraga är det
anmärkningsvärt hur exakt följsamheten är mellan förändrade pris-
relationer och förändringar av köpeskillingen. Inom vissa merkantila
kretsar är man för övrigt sedan länge väl förtrogen med den tanken
att ingen part skall bli lidande eller njuta fördel av ändrade förhål-
landen. (Se Grossmann-Doerth, Das Recht des Ueberseekaufs I, 1930,
s. 383.)

»Allmänna leveransbestämmelser för den mekaniska verkstadsin-
dustrin i Sverige gällande för leveranser till utlandet» innehålla se-
dan mars 1947: »De i avtalet angivna priserna äro baserade på kost-
nader för material och arbete gällande i Sverige vid avtalets ingå-
ende. Leverantören förbehåller sig rätt att öka priset i erforderlig
grad för att täcka den merkostnad, som kan uppstå för leveransen i
dess helhet på grund av ökade kostnader för material och arbete. —
— — Tull, export- och importavgifter äro ej inkluderade i priset,
så fram ej annat uttryckligen stipulerats i anbudet eller avtalet. Om
så skett, äro avgifterna i fråga i varje fall baserade på de vid dagen
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för anbudets resp. avtalets uppgörande gällande tariffer. Uppstår
skillnad mellan den beräknade och den verkliga erlagda avgiften,
skall motsvarande ändring i priset göras.»

Svenska Byggnadsentreprenörföreningen har fastställt följande
»Reservation»: »Anbudet är baserat på de arbetslöner, materialpriser
och transportkostnader, som gälla vid anbudets avgivande. Avvikelse
från vad sålunda lagts till grund för anbudet skall föranleda motsva-
rande ökning eller minskning av entreprenörens ersättning.»

Herr Ordföranden nämnde nyss att den tid som utmätts för debat-
ten blivit något förlängd. Jag vill då gärna utnyttja en möjlighet att
här fästa uppmärksamheten vid en för civilrättsliga meningsutbyten
de lege ferenda — åtminstone i Sverige — föga observerad källa till
inspiration. Därvid tänker jag på det uppslagsrika amerikanska för-
slaget till en »Uniform Commercial Code». Avdelningen om köp har
där utarbetats främst av den talangfulle professorn Karl N. Llewellyn
och hans icke mindre framstående maka, juristen Soia Mentschikoff.

Här kan intressera att man nu definitivt vill överge de förlegade
begreppen omöjlighet, »frustration» o. s. v. Frågan om förändring
eller upphörande av parternas inbördes förpliktelser blir i stället
aktuell redan vid »commercial inpracticability».

Den närmare regleringen av rättsförhållandet mellan parterna är
sedan beroende utav om hindret har avseende allenast å en under-
ordnad bestämmelse i kontraktet eller om det angriper »the very
heart of the agreement». I det förra fallet ersattes den ursprungliga
förpliktelsen, om möjligt, med »a commercially reasonable substi-
tute», men eljest har man i princip fasthållit vid den traditionella
anglosaxiska uppfattningen, »allt eller intet». Detta betyder att »com-
mercial impracticability» i dessa senare fall medför giltig ursäkt för
helt utebliven prestation.

Det framlagda lagförslaget innehåller emellertid också bestämmel-
ser som skola tjäna att underlätta för parterna att (framförallt vid
hinder som ej innebära »commercial impracticability») komma över-
ens om jämkning av de ursprungliga avtalsbestämmelserna; och en
kommentar, som är avsedd att bli »officiell», erinrar om att god och
förpliktande affärssed stundom påkallar formliga förhandlingar för
att utröna möjligheten av modifierade villkor. Personligen kan jag
också bekräfta, att inom många branscher avtal ej anses böra hävas
(ens under åberopande av uttryckliga force majeure-klausuler) så-
vitt ej parterna dessförinnan vid redbara förhandlingar förgäves sökt
bemästra de uppkomna svårigheterna.

Korreferenten Professor GUNNAR PALMGREN (Helsingfors): I anslut-
ning till senaste talare kan jag meddela, att man i Finland, som ju
av våra nordiska länder lidit mest av inflation, vid sådana leve-
rans-, entreprenad- och andra kontrakt, vilkas fullgörande omspun-
nit en längre tidsperiod, ofta lämnat prisfrågan öppen. Men rätt van-
ligt har också varit, att avtalen försetts med olika indexklausuler,
varvid vederlaget eller någon del av det bundits vid lämplig index-
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serie. Det har även ifrågakommit, att viss del av vederlaget fixerats
medan en annan del lämnats beroende av den allmänna prisnivån
eller löneindex. Man kan sålunda peka på en mycket brokig flora av
klausuler av olika slag. Lyckligtvis har användningen av indexklau-
suler i vanliga skuldsedlar tillsvidare varit rätt begränsad, främst
emedan våra banker och sparbanker icke gått denna väg'. Jag tvekar
för min del icke att säga, att ett allmännare bruk av indexklausulen
måste vara ägnat att skapa en ökad indexmentalitet och inflations-
psykos och därigenom försvåra strävandena att stabilisera penning-
värdet.

Då tiden ännu medger ett kort inlägg vill jag i anledning av da-
gens diskussion betona att jag självfallet icke anser att verkligt obil-
liga avtal böra sanktioneras av de rättsvårdande myndigheterna. Jag
har emellertid den känslan att fall av uppenbar orimlighet äro täm-
ligen sällsynta — frånsett i verkliga katastrofsituationer. Då det här
sagts, att förhållandena »ofta» kunna förändras så att en jämkning
skulle framstå såsom motiverad, måste jag alltså för min del betona,
att jag betvivlar att detta verkligen sker ofta. Och jag saknar varje
antydan om, hur stark en prisstegring bör vara för att de, som pro-
pagera för utvidgade jämkningsmöjligheter, skola finna den tillräck-
lig. Skall priset ha stigit med 200 4? Eller med 300 4? Är en pris-
stegring av den storleksgrad, som Korea-krisen för ett år sedan
medförde, tillräcklig för att ge en säljare rätt att kräva förhöjd köpe-
skilling? Jag är säker på att svaret i alla dessa fall skall bli nekande.
Men om så är fallet, utvisar detta att man icke ens under tider med
en abnormt häftig prisutveckling är beredd att enbart på grund här-
av medge jämkning. Vilka fall återstå då? Detta visar enligt min me-
ning att talet om att jämkning »ofta» kan vara påkallad icke håller
streck. Endast i rena katastroflägen föreligger ett verkligt jämknings-
behov i större utsträckning, men då är det, såsom jag tidigare i dag
framhållit, bättre med ett specialingripande av lagstiftaren. En gene-
rell jämkningsregel ger i en sådan situation icke tillräcklig vägled-
ning och garanterar icke nödig enhetlighet. Det är också svårt för
domstolarna att taga hänsyn till de politiska och ekonomiska syn-
punkter, som då kräva uppmärksamhet och som sannolikt då måste
väga tyngre i vågskålen än rena rättssynpunkter.

ORDFÖRANDEN: Förhandlingarna i detta ämne äro avslutade.


