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OM JÄMKNING AV KONTRAKT PÅ GRUND

AV ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN.

AV

PROFESSOR KNUT RODHE.

D et tolfte nordiska juristmötet diskuterade år 1922 ämnet
»Betimeligheden af lovregler ang. lempning af kontrakter,

som paa grund af uforudsete begivenheder falder særlig tyngen-
de for den ene part». Denna diskussion ägde rum mot bakgrunden
av de omvälvningar första världskriget medfört. Efter en lång
tid av jämförelsevis stabila samhällsförhållanden och ett fast, till
guldet anknutet penningvärde hade kriget kommit såsom en för
de flesta opåräknad händelse, vilken dels lade hinder i vägen för
det internationella handelsutbytet, dels i hög grad rubbade pen-
ningväsendet. Nu var emellertid kriget över och det föreföll som
om man kunde vänta att normala tider åter skulle inträda.

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

Under de år som gått sedan 1914 har man i åtskilliga av Euro-
pas länder fått ett rikt material från lagstiftningen och domsto-
larnas verksamhet rörande problemet jämkning av kontrakt på
grund av ändrade förhållanden.1 I Norden har utvecklingen i all-
mänhet varit lugnare än på många andra håll, men den har dock
på det hela taget gått i samma riktning som i oss näraliggande
länder.

Utgångspunkt för ämnet är den för avtalsläran grundläggande
principen pacta sunt servanda — avtal skola hållas. Denna prin-
cip innebär, att den som en gång bundit sig för en avtalsförplik-
telse icke senare kan komma undan denna därför att han miss-
räknat sig på framtiden. Under den epok som avslutades år 1914
var man i allmänhet mycket obenägen att göra några undan-
tag härifrån, även om man måste medgiva att ett och annat
undantag var nödvändigt. Sedermera har det skett en ganska
väsentlig uppluckring av den stränga grundprincipen, och upp-
giften blir att undersöka, var vi i dag stå i detta avseende.

Förf. har koncentrerat sig på att göra en dylik, med hänsyn
till frågans åtminstone i svensk rätt outredda skick högst behöv-
lig undersökning, och han har i allmänhet undvikit att föregri-
pa diskussionen genom att anföra argument för och emot olika
ståndpunkter. Såsom avslutning på framställningen ha emeller-
tid preciserats ett antal frågor, som framför andra förefallit
värda en diskussion.

Då undersökningsmaterialet icke alltid varit lätt tillgängligt,
ber förf. om överseende med de ofullständigheter som finnas i
uppgifterna rörande grannländernas rättssystem och hoppas att
diskussionen skall råda bot härpå.

1 Se bl. a. en diskussion vid Semaine internationale de droit, Paris 1937, övee
ämnet La revision des contrats par le juge. Till diskussionsprotokollet äro fogadr
ett antal rapporter över frågans läge i olika länder.

Se också en artikelserie i Journal of comparative legislation and international
law över ämnet Frustration of contract. Artiklarna återfinnas i serie 3 vol. 28
(1946) parts III & IV s. 1 ff. (Skottland, Union of South Africa, Frankrike, Tysk-
land), vol. 29 (1947) parts III & IV s. 1 ff. (USA, Sovjet, Uruguay, Brasilien nr
fl.) och vol. 30 (1948) parts III & IV s. 55 ff. (Schweiz). Särskilt artiklarna om
fransk rätt (R. DAVID), tysk rätt (E. J. COHN) och schweizisk rätt (H. DESCHE-
NAUX) äro av stort intresse för den följande undersökningen. Förh. i USA behandlas
av A. CORBIN.
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PROBLEMETS SYSTEMATISKA BAKGRUND.

Frågan om jämkning av avtal på grund av ändrade förhållan-
den har i den hittillsvarande nordiska diskussionen haft ett så
intimt samband med frågan om prestations omöjlighet att det
är nödvändigt att inledningsvis behandla sistnämnda fråga för
att därmed sätta in diskussionsämnet i dess systematiska sam-
manhang.

En gäldenär är ofta skadeståndsskyldig endast om dolus eller
culpa ligger honom till last. I andra fall utgår skadestånd även
vid casus; man talar då i svensk rätt om att strikt ansvar före-
ligger.

Om ett strikt ansvar föreligger vill man dock i allmänhet av-
skilja vissa kvalificerade casusfall, i vilka gäldenären fritages
från skadeståndsskyldighet. För detta ändamål har man an-
vänt två begrepp, nämligen vis major (force majeure) och ob-
jektiv omöjlighet.

Innebörden i begreppet vis major antydes av köplagen 24 §,
som talar om »krig, införselförbud eller därmed jämförlig hän-
delse», som utesluter leverans, och av skuldebrevslagen 7 §, som
talar om »lagbud, avbrott i den allmänna samfärdseln eller lik-
nande oöverstigligt hinder».1 Måhända kommer man relativt nära
den hos oss gängse uppfattningen om man kräver att det skall
vara en utifrån kommande, omfattande och sällan inträffande
tilldragelse, som medför ett oöverstigligt hinder för gäldenären
att prestera.2

Begreppet objektiv omöjlighet såsom motsats till subjektiv
1 Jfr också växellagen 54 § och checklagen 48 §: »lagbud, som utfärdats inom

eller utom riket, eller annat oöverstigligt hinder (force majeure)», samt sjölagen
131 §: »utförselförbud, införselförbud eller annan åtgärd av myndighet».

2 Jfr ALMÉN, Köp3, § 24 vid not 44ba—45c, EBERSTEIN, Växelrätten, s. 207,
HELPER, Vekselloven og Checkloven, s. 219, BENTZON, Vis major (1890), passim,
AFZELIUS i TfR 1891 s. 472 och 1893 s. 479, KÖERSNER i TfR 1919 s. 109 ff., NJA
II 1936 s. 402 f. Motiven till Projet d'une loi internationale sur la vente (1935) tala
om »un fait du prince» eller »une catastrophe soudaine élémentaire» (s. 32). Us-
SING, Alm. Del3, § 12 VI D, ger en något vidsträcktare definition. I tysk rätt före-
kommer även ett annat språkbruk, enligt vilket vis major omfattar alla fall då en
skada icke in concreto kunnat undvikas ens med användande av yttersta aktsam-
het (GOLDSCHMIDTS subjektiva teori i motsats mot EXNERS objektiva), se BENT-
zon och AFZELIUS a. st. Numera synes den subjektiva teorin vara härskande vid
tolkningen av lagrum som medge förlängning av preskriptionsfrister, medan en
modifierad objektiv teori är vedertagen då det gäller befrielse från casusansvar.
Se ENNECCERUS-NIPPERDEY § 200.
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omöjlighet har upptagits i den skandinaviska diskussionen från
tysk rätt.1 Objektiv omöjlighet säges föreligga om det varit omöj-
ligt att fullgöra prestationen icke blott för gäldenären utan även
för varje annan person.

Distinktionen mellan objektiv och subjektiv omöjlighet har i
tysk rätt skapats för de fall då omöjligheten är ursprunglig, dvs.
förelegat redan vid avtalets slutande; däremot saknar distinktio-
nen betydelse vid efterföljande omöjlighet.2 I den skandinaviska
doktrinen har man däremot haft ett behov av att göra en motsva-
rande distinktion inom den efterföljande omöjligheten, och man
har då överfört den tyska distinktionen till detta nya område.
Här passar den emellertid icke utan vidare, vilket bl. a. visat sig
i diskussionen om sydfruktslasten.3 Den är till en början i ett
avseende alltför obestämd: det är nödvändigt att angiva vilken
tidpunkt man skall utgå från vid bedömningen av vad som varit
möjligt för andra personer än gäldenären.4 Om man nu med
Almén bestämmer sig för att utgå från tiden för avtalsslutet,
så är definitionen likväl icke helt tillfredsställande. Se vi på syd-
fruktslasten hade det icke varit möjligt för någon annan person
att fullgöra leveransen om han hade sänt lasten med samma båt
som säljaren gjorde; icke heller hade det varit omöjligt för säl-
jaren om han sänt lasten med en annan båt.5 För att täcka vad
som avsetts bör alltså definitionen förtydligas därhän att ob-
jektiv omöjlighet föreligger om det varit omöjligt för vem som
helst att prestera, vilka föranstaltningar för uppfyllelse han än
gjort efter tidpunkten för avtalets slutande.6

1 Numera talar man i tysk rätt i allmänhet, i anslutning till BGB, om Unmög-
lichkeit (objektiv omöjlighet) och Unvermögen (subjektiv omöjlighet).

2 Jfr BGB § 275, HECK, Schuldrecht, § 30 1, WINDSCHEID, Pandekten, § 264 2.
3 ALMÉN, Köp3, § 24 vid not 15: »Om . . . en köpman i Hamburg åtagit sig att

i maj månad i Stockholm leverera en hel fartygslast sydfrukter av ett slag, som vid
leveranstiden icke här på platsen finnes i handeln, och fartyget 30/5 stöter på ett
okänt grund och går till botten utanför Sandhamn, så är det obestridligen omöj-
ligt för någon människa att följande dag här i Stockholm leverera en så stor myc-
kenhet sådana frukter. Icke desto mindre föreligger här icke någon objektiv omöj-
lighet; ett annat fartyg, befraktat av en annan säljare, kunde ju hava tagit en an-
nan väg eller lyckligen passerat det farliga stället.» Exemplet kommer från SER-
LACHIUS, se FJFT 1901 s. 401 f., och har sedermera upptagits av LASSEN, se LAS-
SEN-USSING, Spec. Del, § 83 IV 1 b [i, och av GAARDER, se Kjøp s. 66 f.

4 ALMÉN, Köp3, § 24 vid not 13 a.
5 Jfr USSING, Alm. Del3, § 12 VI E 3, samt HASLE & NEBELONG, Løsørekøb,

s. 130.
6 LASSEN använder termen Artsumulighed och anser den vara likabetydande

med objektiv omöjlighet, se Alm. Del3 § 44 III 2 not 26 a).



OM JÄMKNING AV KONTRAKT. V

Vis major och objektiv omöjlighet äro alltså två olika saker.
Då objektiv omöjlighet föreligger, är anledningen ibland att en
händelse av typen vis major inträffat, men visst icke alltid. Ä
andra sidan kan en händelse av typen vis major hava inträffat,
med påföljd att gäldenären därefter icke har någon möjlighet att
rädda situtationen, ehuru objektiv omöjlighet icke alls förelig-
ger emedan andra uppfyllelsevägar skulle ha lett vid sidan av
händelsen ifråga.

Tysk avtalsrätt bygger nästan helt på begreppet objektiv omöj-
lighet, medan begreppet vis major med ett par speciella undan-
tag (BGB § 701, som behandlar Haftung des Gastwirtes, jämte
vissa bestämmelser rörande fraktavtal med järnväg och post)
saknar betydelse.

Vid köplagens tillkomst synes man icke ha haft förhållandet
mellan de båda begreppen klart för sig. Följden har blivit att
köplagen 24 § i själva verket utgör en icke medveten kompro-
miss mellan två tankegångar, av vilka den ena utgår från be-
greppet vis major, den andra från begreppet objektiv omöjlig-
het. Orden »krig, införselförbud eller därmed jämförlig hän-
delse» äro uttryck för tanken på vis major, orden »förstörelse
av allt gods av det slag eller det parti köpet avser» äro uttryck
för tanken på objektiv omöjlighet. Kompromissen belyses av de
anmärkningsvärda olikheterna mellan de olika kommittéernas
motiv till detta lagrum.1

1 I de svenska motiven (s. 81) talas ej om objektiv omöjlighet men väl om vis
major. Även NORD LING använder begreppet vis major, se Svensk civilrätt, Allmänna
delen2 (1891), s. 273 f. Begreppet objektiv omöjlighet föres, såvitt förf. vet, i den
svenska litteraturen fram först år 1904 av ALMÉN i en uppsats om det då framlagda
köplagsförslaget (TfR 1904 s. 398).

I de norska motiven (s. 34 ff.) hänvisas däremot direkt till BGB:s stadganden om
objektiv omöjlighet; därjämte åberopas HAGERUP, som i Køb og Salg (1884, även i
NRt 1883) s. 30 ff. utvecklat den tyska läran. Om vis major är icke tal, varken i
motiven eller hos HAGERUP.

De danska motiven slutligen stå nära de svenska. Den danska doktrinen har
visserligen både före köplagens tillkomst och vid tiden närmast därefter använt
begreppet objektiv omöjlighet (jfr GRAM, Formueret, 11:1 (1860) s. 382 ff. samt
LASSEN, Kort Fremstilling af den danske Obligationsret, 1. uppl. 1883, I s. 134 ff.
och LASSEN, Alm. Del, 1 uppl. 1892 och 2 uppl. 1908, § 44 III), men den har dock
varit mera reserverad i sin inställning (jfr TORP i UfR 1880 s. 354 f. och LASSEN i
TfR 1888 s. 476 f.).

Finländsk svenskspråkig doktrin utgår från den tyska omöjlighetsläran, medan
det icke är tal om vis major. Se WREDE, Obligationsrättens allmänna del4, § 10,
och SERLACHIUS, Obligationsrättens allmänna del, § 32. Jfr SERLACHIUS, Om pre-
stationens omöjlighet, FJFT 1901 s. 373 ff.



10 KNUT RODHE.

Lagrummets karaktär av en kompromiss gör det icke helt
oförklarligt att man i diskussionen haft svårt att komma till
klarhet över dess innebörd och att det för en sakkunnig be-
dömare »alltid framstått som ett av de mera hemlighetsfulla i
vår förträffliga köplag».1

För den som skall tolka lagrummet erbjuda sig närmast två
alternativ. Antingen kan det sägas, att lagrummet befriar sälja-
ren från skadeståndsskyldighet då endera vis major eller objek-
tiv omöjlighet föreligger. Eller också kan man tänka sig den
tolkningen att säljaren befrias från skadeståndsskyldighet endast
om både vis major och objektiv omöjlighet samtidigt föreligga.

I den hittillsvarande diskussionen har man emellertid icke va-
rit inställd på denna principiella motsättning och man har där-
för icke ställt frågan såsom här göres. Man kan i litteraturen
finna uttalanden som kunde synas taga ståndpunkt för det ena
eller det andra av dessa alternativ, men det vore säkerligen orik-
tigt att taga dem såsom belägg för ett val mellan de båda alter-
nativen. Förmodligen kommer man i resultatet närmast den
gängse uppfattningen om man säger att såväl vis major som
objektiv omöjlighet var för sig anses befria säljaren från skade-
ståndsskyldighet.2

Köplagen 24 § gör emellertid undantag från det strikta ansva-
ret endast om det inträffat en händelse, »som ej bort av sälja-
ren vid köpets avslutande tagas i beräkning». Denna lokution
har berett vissa bekymmer, som emellertid torde kunna, med
utgångspunkt från Björlings uttalanden i ämnet, övervinnas om
man beaktar skillnaden mellan vis major och objektiv omöjlig-
het.3

I begreppet vis major ligger att händelsen skall vara så säll-
synt att man icke brukar taga den i beräkning. Det kan därför
med ett visst fog sägas att lagens exemplifiering »krig, införsel-
förbud eller därmed jämförlig händelse» redan innehåller en
fingervisning, vilken gör orden »som ej bort. . . tagas i beräk-
ning» överflödiga. Annorlunda förhåller det sig med begrep-

1 BAGGE i SvJT 1944 s. 853.
2 Så STANG & SOLEM, Kontraktsrettens spesielle del, § 26 III, särskilt s. 162.

Jfr USSING, Køb2, § 10 II B 1, där USSING pläderar för att säljaren bör bli fri i ett
fall av vis major utan objektiv omöjlighet. Så också före köplagen HAGERUP i po-
lemik mot AAGESEN, se HAGERUP, Køb og Salg, s. 47 not 33.

3 I frågan se senast ØVERGAARD i TfR 1949 s. 241 f., med hänv. till tidigare
inlägg. BJÖRLINGS uttalanden återfinnas i SvJT 1923 s. 288 ff. och 1924 s. 428 ff.
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pet objektiv omöjlighet; detta begrepp förutsätter icke att hän-
delsen är sällsynt och därför oväntad. Om man nu utgår från att
köplagen befriar säljaren från skadeståndsskyldighet så snart
objektiv omöjlighet föreligger, måste man konstatera att lagen
tillägger den objektiva omöjligheten denna verkan blott om den
har sin orsak i en med utgångspunkt från förhållandena vid av-
talsslutet osannolik händelse.1

Vad blir då innebörden i att säljaren bort taga den icke alltför
osannolika händelsen i beräkning? Givetvis icke att han bort sän-
da tio fartyg i stället för ett.2 Men väl att han bort göra ett för-
behåll i avtalet, om han icke velat bära risken av denna hän-
delse.3

Köplagen 24 § får på grund av hänvisning i 30 § betydelse
även vid dröjsmål från köparens sida.4 Såvitt angår köparens
underlåtenhet att betala finnes emellertid knappast något utrym-
me för objektiv omöjlighet.5 Däremot kan det väl tänkas att
köparen av vis major hindras att betala.6

Motsvarande förhållande återkommer i skuldebrevslagen 7 §,
som i fall av vis major fritager gäldenären från vissa påföljder,
medan intet namnes om objektiv omöjlighet.7

Gäldenären anses emellertid böra bliva fritagen från påföljder
av icke-uppfyllelse icke blott i sådana fall då objektiv omöjlig-
het (eller vis major) föreligger utan även i vissa andra casusfall.
Man har med anledning härav ibland i diskussionen ställt frå-
gan så att det gäller huruvida distinktionen mellan objektiv och
subjektiv omöjlighet skall godtagas eller förkastas.

I och för sig är det icke nödvändigt att ställa frågan på detta
sätt. Den omständigheten att även viss subjektiv omöjlighet be-

1 Köplagen är alltså till synes mera restriktiv än BGB, som låter omöjlighet
befria gäldenären från skadeståndsskyldighet så snart omöjligheten icke är fram-
kallad av gäldenärens vårdslöshet. I själva verket har dock den tyska domstols-
praxis gått samma väg som köplagen i detta avseende, se KEGEL m. fl., Einwir-
kung, s. 131 ff. och t. ex. RGZ 93,17; 95,264; 107,156.

2 Jfr LUNDSTEDT i SvJT 1924 s. 266, ØVERGAARD i TfR 1949 s. 256.
3 Jfr GAARDER, Kjøp, s. 60.
4 Jfr också 43 § 2 st.
5 Jfr WINROTH, Köp, s. 163 f.
6 Märk att ALMÉN (§ 30 vid not 6a—7) här talar om objektiv omöjlighet men

såsom enda exempel nämner ett fall där vis major men icke objektiv omöjlighet
föreligger.

7 Jfr de svenska motiven (NJA II 1936 s. 48 f. och 39), som utgå från att detta
lagrum i sak överensstämmer med köplagen 24 §. Så även de danska motiven s.
26 och de norska s. 28.
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friar gäldenären behöver icke medföra att begreppet objektiv
omöjlighet förkastas; det kan vara lämpligt att bland casusfallén
först avskilja dem där objektiv omöjlighet föreligger, för att se-
dan närmare syna de fall som återstå. Om å andra sidan en ny
begreppsbildning anses behövlig, synes man böra överväga att
helt slopa den nuvarande konstruktionen och i stället utgå från
en culparegel, kompletterad med en uppräkning av de fall, då
skadeståndsskyldighet utan culpa skall föreligga.

Vilka casusfall blir då kvar sedan man avskilt dem, där ob-
jektiv omöjlighet föreligger? Jo, i huvudsak följande:

a) Gäldenären är okunnig om sin förpliktelse.
b) Gäldenären kan ej prestera i brist på penningmedel.
c) Gäldenärens uppfyllelseföranstaltningar slå fel.
Godkänner man även vis major som befrielsegrund, avgå en

del fall inom var och en av dessa grupper.
Härutöver har man, såsom nyss antyddes, ifrågasatt om icke

gäldenären borde fritagas från skadeståndsskyldighet även i vis-
sa fall då hans uppfyllelseföranstaltningar slagit fel. Denna dis-
kussion pågår alltjämt.1

Nu har det emellertid visat sig ett behov av att fritaga gälde-
nären från bördan av en förpliktelse, som genom förändrade
omständigheter blivit alltför betungande för honom, eller att åt-
minstone lätta denna börda.

Detta är ett helt annat problem än den nyss diskuterade frå-
gan om befrielse i vissa casusfall. Här är det tvärtom i regel
fråga om befrielse i dolusfall: gäldenären kan i allmänhet myc-
ket väl prestera men vill icke. Ibland kan det dock vara frågan
om casus, om nämligen förpliktelsen är så tyngande att gäldenä-
ren av ekonomiska skäl överhuvud taget icke kan gå i land med
uppfyllelsen.2

1 Se härom USSING, Køb2, § 10 II B 2, för en strängare ståndpunkt (jfr dock
UfR 1949 s. 232), samt KRISTEN ANDERSEN i SvJT 1944 s. 625 ff., BAGGE d:o s.
853 ff. och LJUNGMAN, Sydfruktslasten, för en mildare ståndpunkt.

2 På en punkt för emellertid omöjlighetsläran direkt in i problemet om verkan
av ändrade förhållanden. I rättssystem där man anser att övergående omöjlighet
under vissa omständigheter kan befria en gäldenär, föranledes man bl. a. att jäm-
föra förhållandena vid omöjlighetens upphörande med dem vid den rätta presta-
tionstiden, för att avgöra om en så stor förändring skett att den övergående
omöjligheten bör behandlas såsom definitiv. Se NJA 1925 s. 354 och ALMÉN, Köp3,
§ 21 vid not 170—178. Jfr USSING, Alm. Del3, § 9 I G 2, och Køb2, § 10 II E.
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HECK har givit ett expressivt uttryck för problemet då han ta-
lar om den »offergräns» över vilken en gäldenär ej är förpliktad
att gå då han skall fullgöra ett avtal.

Den föreliggande uppgiften går emellertid utöver offergrän-
sens problem. Ändrade förhållanden kunna betunga ena parten
i ett rättsförhållande antingen därför att han skall fullgöra en
prestation som pålägger honom en större börda än beräknat eller
också därför att en prestation som han har att fordra ger honom
mindre fördel än beräknat. Föreligger det ömsesidig prestations-
skyldighet kan man väl se till totaliteten och i båda fallen säga
att den betungade partens offer ökas. Men om det rör sig om
en ensidig prestation måste man göra en distinktion: förhållan-
denas förändring medför antingen ökad börda för gäldenären
eller minskad fördel för borgenären.

Problemet för den kommande undersökningen blir alltså: Vem
av parterna i ett rättsförhållande skall bära risken av en hän-
delse, som gör en prestation mera betungande för ena parten
eller mindre förmånlig för andra parten?

LAGSTIFTNINGSTEKNISKA SYNPUNKTER.

En grundläggande fråga gäller arbetsfördelningen mellan lag-
stiftare och domstolar samt formerna för lagstiftarens ingri-
pande.

Vissa frågor rörande verkan av ändrade förhållanden äro av
gammalt reglerade inom den vanliga lagstiftningens ram genom
tämligen preciserade regler. Däremot ha generella regler i all-
mänhet icke funnits i skriven lag. Domstolarna ha därför i myc-
ket stor utsträckning ställts inför tvånget att avgöra sådana
frågor på egen hand med stöd av allmänt formulerade lagrum el-
ler allmänna rättsgrundsatser.

En extrem ståndpunkt har intagits av de franska domstolar-
na. Dessa ha genom det sista halvseklet med stor envishet häv-
dat den redan tidigare intagna ståndpunkten, att det icke under
några förhållanden är tillåtet för dem att rucka på principen om
avtals bindande kraft.1 Det har funnits en riktning inom doktri-

1 Ett ryktbart fall är 1'affaire du Canal de Craponne (1876). Vissa på 1560-talet
avtalade avgifter för vattenleverans hade med tiden blivit mycket låga i förhål-
lande till kanalens driftskostnader. La Gour de Cassation vägrade emellertid att
höja dem och förklarade, att »dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quel-
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nen, som under intryck av första världskrigets omvälvningar
hävdat en motsatt ståndpunkt, men denna théorie d'imprévision
har icke vunnit något allmänt erkännande och har icke rub-
bat domstolarnas position. Den härskande uppfattningen med-
ger visserligen, att det kan vara erforderligt att ingripa till hjälp
för gäldenärer, som blivit alltför betungade, men anser att detta
då bör göras av lagstiftaren genom en lag med karaktären av ett
engångsingripande i en krissituation.1

I andra länder ha domstolarna gått med på att göra mer eller
mindre vittgående undantag från huvudregeln pacta sunt servan-
da. Denna inställning från domstolarnas sida har emellertid icke
gjort speciella ingripanden från lagstiftarens sida överflödiga.
För detta har det funnits två viktiga skäl.

Det ena skälet har varit av rent praktisk natur och demon-
streras på ett övertygande sätt av de tyska erfarenheterna från
1920-talet.2 Om det ifrågakommer att jämka eller ogiltigförklara
ett mycket stort antal avtal med tillämpning av en relativt obe-
stämd norm, kan detta bli en uppgift som domstolarna rent
kvantitativt icke gå i land med. Särskilt blir detta fallet om den
högsta instansen vägrar att ge underdomstolarna och allmänhe-
ten tillräckligt preciserad ledning, såsom fallet var i Tyskland
när det gällde principerna för uppvärdering av skulder i riks-
mark. I en dylik situation måste lagstiftaren ingripa och ställa
upp enkla och schematiska regler, som såvitt möjligt göra proces-
ser överflödiga. Och om detta mål ej helt kan nås, kan det vara

que equitable que puisse leur paraitre leur decision, de prendre en consideration
le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer
des clauses nouvelles å celles qui ont été librement consenties par les contractants».
Detta uttalande citeras än i dag med stort gillande.

Det är i detta sammanhang icke utan intresse att erinra därom att fransk rätt
såsom huvudregel icke ens tillåter ett ingripande av den anledningen att det redan
från början råder ett starkt missförhållande mellan parternas prestationer; det
saknas med andra ord en ockerregel. Se PLANIOL I nr 286.

1 Se om hela frågan COLIN & CAPITANT II nr 130, MAZEAUD II nr 1579, samt
DAVID i Journal of comparative legislation. Jfr också KEGEL m. fl., Einwirkung,
avd. 2.

Det bör tilläggas, att den franska administrativa rättsskipningen intagit en
mjukare ståndpunkt när det gällt långtidskontrakt mellan ett administrativt or-
gan och ett enskilt företag, t. ex. om leverans av elektrisk kraft för det allmännas
behov. Man har ansett samhällsintresset mera betjänt av att företaget får ett pris-
tillägg och därmed beredes möjlighet att fortsätta leveransen än av att företaget
ruineras och leveransen upphör.

2 Se NUSSBAUM, Money in the law, s. 269 ff.
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erforderligt att skapa en summarisk processform — ev. en kom-
bination av process och förlikningsförfarande — för att få saken
ur världen inom rimlig tid.

En tysk lagstiftning av år 1939 och 1940 ger ett exempel på den
senare metoden.1 Denna lagstiftning inrättar ett förfarande inför
domstol, i vilket förlikning först skall försökas men domstolen
i brist på enighet mellan parterna beslutar. Förutsättningarna för
domstolens ingripande preciseras relativt noggrant, därjämte
uppräknas de åtgärder från domstolens sida som komma ifråga,
medan det överlämnas åt domstolen att inom denna ram efter
billighet avgöra hur rättsförhållandet mellan parterna skall om-
gestaltas.2

Det andra skälet för speciella ingripanden från lagstiftarens
sida ligger på ett annat plan. Ett ingripande som avser ett myc-
ket stort antal avtal blir i själva verket ett ställningstagande till
en detalj i landets ekonomiska politik. Domstolarna sakna i all-
mänhet kompetens att bedöma nationalekonomiska och särskilt
penningpolitiska problem, och därtill kommer att en åtgärd av
ekonomiskt-politisk karaktär sällan kan bedömas isolerad utan
måste planläggas såsom ett led i ett större sammanhang. Slut-
ligen får ett dylikt avgörande ofta en så utpräglad politisk karak-
tär — det kan gälla att ta från en samhällsklass och ge till en
annan — att domstolarna böra förskonas från att bära denna
börda.3

Ett engångsingripande från lagstiftarens sida innebär att man
stiftar en lag som är tillämplig på redan ingångna avtal, alltså en
lag med tillbakaverkande kraft. Nu är det en utbredd uppfatt-
ning att retroaktiva civillagar äro av ondo, och då man övervä-
ger ett ingripande uppstår alltså en konflikt mellan denna upp-

1 Vertragshilfeverordnung 30/11 1939, Verordnung iiber die Vertragshilfe de
Richters in Energiewirtschaftssachen 1/4 1940, Verordnung iiber die Abwicklung
von Lieferverträgen 20/4 1940. Texter och kommentar i KEGEL m. fl., Die Ein-
wirkung des Krieges auf Verträge. För den amerikanska zonen har därjämte ut-
färdats en Vertragshilfegesetz av år 1946. Jfr ENNECGERUS-LEHMANN § 41 IV. Så-
vitt angår penningförpliktelser ha emellertid reglerna om Vertragshilfe i huvudsak
satts ur kraft av den i samband med 1948 års valutareform tillkomna Umstellungs-
gesetz. Jfr nedan s. 45.

2 Förhållandet mellan den vanliga lagstiftningen och den därpå vilande rätts-
praxis å ena samt lagstiftningen om Vertragshilfe å andra sidan diskuteras av KE-
GEL i Aktuelle Grenzfragen der Geschäftsgrundlage.

3 Jfr NUSSBAUM s. 288 ff.
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fattning och önskemålet att hjälpa betungade gäldenärer. I den
svenska lagstiftningsdebatten har man i flera dylika fall försva-
rat ett ifrågasatt ingripande därmed att det i själva verket en-
dast gällde att tillämpa en allmän rättsgrundsats, som förut
funnit uttryck i rättsskipningen. Man har alltså i Sverige för-
svarat speciella ingripanden med att det fanns en allmän prin-
cip av samma innebörd, medan man i Frankrike ansett speciella
ingripanden vara den rätta utvägen just därför att någon allmän
princip inte funnits.1

Det lagstiftningstekniska problemet har slutligen ännu en
aspekt.

Den aktualitet som offergränsens problem haft under de se-
naste årtiondena gäller icke blott civilrätten utan även exeku-
tionsrätten. Man kan sålunda iakttaga en påtaglig tendens att
utvidga gäldenärens skydd mot betungande exekutionsåtgärder,
parallellt med utvecklingen av civilrättsliga regler med liknande
syfte.

Exekutionsrättsliga och civilrättsliga regler verka emellertid
på olika sätt. Den som vill skydda betungade gäldenärer har där-
för anledning att överväga om det mål han vill vinna bäst till-
godoses av den ena eller den andra typen av regler. Exekutions-
reglerna äro inriktade på att ge ett skydd som betingas av ett
föreliggande nödläge och som varar högst så länge nödläget va-
rar. Kommer gäldenären på grön kvist igen kan borgenären åter-
komma och indriva sin fordran. En civilrättslig skyddsregel åter
syftar i allmänhet till en definitiv uppgörelse, innebärande att
avtalet jämkas eller förklaras icke bindande. Denna olikhet i
reglernas funktion kan motivera att man har likartade skydds-
regler av båda typerna sida vid sida. En annan skillnad ligger
däri att exekutionsreglerna i allmänhet blott åsyfta att under
summariska former skydda de mest hjälpbehövande gäldenärer-
na, medan de civilrättsliga reglerna ge utrymme för ett ingripan-
de även där gäldenärens existens ej är i samma grad hotad och
t. o. m. för ett ingripande som sker utan avseende på gäldenärens
ekonomiska situation in casu.

Om sålunda civilrättens och exekutionsrättens regler om offer-
gränsen delvis ha olika funktion, så är det likväl nödvändigt att

1 Se om retroaktivitetsproblemet RODHE, Något om retroaktiv civillagstift-
ning, särskilt s. 53 ff. Om Frankrike se ovan s. 13 f.
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beakta samspelet mellan dem då man diskuterar betydelsen av
ändrade förhållanden.

Huvudproblemet för den fortsatta undersökningen bli dock de
civilrättsliga reglerna.

DE ALLMÄNNA RÄTTSGRUNDSATSERNA.

I den mån domstolarna gått med på att jämka eller ogiltig-
förklara avtal på grund av ändrade förhållanden ha de ställts
inför två problem, delvis intimt sammanbundna. Det ena proble-
met har varit vilka undantag som skulle göras, det andra hur
man skulle tolkningsvis försvara undantagen. Det kan naturligt-
vis icke påstås, att domstolarna alltid eller ens i regel skulle ha
varit medvetna om denna dubbelhet i problemställningen. Då
man i efterhand i en komparativ undersökning kartlägger utveck-
lingen är det emellertid nödvändigt att hålla isär de båda frå-
gorna.

Lagtolkningsfrågan är i och för sig av stort intresse, men förf.
nödgas på denna punkt inskränka sig till några antydningar om
de mest betydelsefulla dragen i utvecklingen.

I Tyskland sökte man sig redan före första världskriget fram
till en lösning med utgångspunkt från begreppet omöjlighet,1 och
denna väg har också den skandinaviska diskussionen i stor ut-
sträckning följt. Man har alltså utgått från en i lag given eller
eljest erkänd regel att objektiv omöjlighet befriar gäldenären
från sin förpliktelse, och utvidgat denna regels räckvidd genom
att utvidga begreppet omöjlighet, till en början ytterst försik-
tigt, senare med något större frimodighet. Almén påpekar redan
i 1 uppl. av köplagskommentaren — i anslutning till köplagens
norska motiv — att det för tillämpning av undantagsbestämmel-
sen i köplagen 24 § icke erfordras »att avtalets fullgörande skall
vara logiskt otänkbart (absolut omöjligt)» — juridikens omöj-
lighetsbegrepp bör vara ett praktiskt, icke ett logiskt, och därför
räcker det att fullgörandet kräver »ekonomiska uppoffringar
som helt och hållet ligga utanför kontrahenternas förutsätt-
ningar».2 Då man en gång gjort detta medgivande, stod vägen i
princip öppen att under beteckningen ekonomisk omöjlighet hän-

1 Jfr GOHN s. 15 ff.
2 ALMÉN, Köp, § 24 vid not 21—23. Såsom exempel nämner ALMÉN i 1 uppl.

att en firma i Vasa förbundit sig att i Stockholm leverera ett parti tjära som den

25-517260.
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föra starka prisstegringar till de omständigheter, som enligt 24 §
fritaga en säljare från skadeståndsskyldighet,1 en väg som dom-
stolarna också, så småningom, ehuru med försiktighet, beträd-
de.2

Metoden att på detta sätt tänja ut begreppet omöjlighet i strid
mot vanligt språkbruk må hava varit en nödvändighet ur lag-
tolkningssynpunkt — den har otvivelaktigt ökat oklarheten i
diskussionen om köplagen 24 §.3

En annan utvecklingslinje har sitt ursprung i en gammal in-
om de på den romerska rätten grundade systemen förekomman-
de åsikt att man i varje avtal skulle underförstå en clausula
rebus sic stantibus, alltså ett förbehåll att avtalet skulle gälla
endast under oförändrade förhållanden.4 Denna i och för sig
obestämda regel, som vid 1800-talets ingång förlorat sin tidigare
erkända position, framträdde vid århundradets mitt ånyo i en
moderniserad och preciserad form i läran om bristande förut-
sättningar (Windscheid 1850).5 Från Tyskland spred sig denna
lära till Norden, och den visade sig här livskraftig, medan den ej
kunde göra sig gällande i Tyskland. Större framgång fick där en
annan utformning av samma grundtanke, läran om die Ge-
schäft s gr undlage (Oertmann 1921).

Förutsättningsläran ger, sådan den utformats i Ussings tongi-
vande framställning, icke någon fullständig anvisning åt domsto-
larna i vilka fall en förändring i förhållandena är relevant, men
den ger dem en möjlighet att, då vissa grundläggande rekvisit
äro uppfyllda, på eget ansvar avgöra frågan.

Det är tydligt att förutsättningsläran så småningom fått ett

ämnat forsla dit sjövägen, men att leveransen förhindras därigenom att hela svens-
ka Östersjökusten blockeras av en fientlig flotta. »Det kan då icke rimligen fordras,
att firman skall bekosta en ruinerande transport av tjäran landvägen runt Bott-
niska viken eller på järnväg över Petersburg och Berlin.» När 2 uppl. kom ut år
1917 hade järnvägsförbindelsen runt Bottniska viken just öppnats och ALMÉN
måste då — eftersom han tydligen vidhöll sin försiktiga ståndpunkt — skärpa
exemplet i så hög grad att det nu gällde ved som skulle levereras från Åland till
Stockholm. 1934 hade utvecklingen gått därhän att EKLUND i 3 uppl. strök detta
exempel, ehuru han kunde bibehålla textens vaga huvudregel oförändrad.

1 Jfr Force-majeure-klausuler, 1 uppl. (1915), s. 8 f., HUSELIUS i SvJT 1917 s.
272 ff. och ROSÉN i SvJT 1918 s. 300 f.

" Jfr ALMÉN, Köp3, § 24 not 23d. LASSENS uttalanden i Alm. Del § 44 III 2
bilda en parallell till ALMÉNS, ehuru LASSEN uttrycker sig något försiktigare.

3 Jfr STEGLICH-PETERSEN S. 3 f. och LUNDSTEDT i SvJT 1921 s. 331 f.
4 Se BORUM i TfR 1939 s. 127 ff. Jfr också BUGGE i TfR 1902 s. 185 ff.

5 Jfr TfR 1893 s. 286 ff.
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ganska starkt grepp om domstolarna i Sverige, om än åtskilliga
domare ställt sig avvisande.1 Norge och Danmark åter äro en-
ligt Stang »visstnok de land som er gått lengst i retning av å
tillegge partenes forutsetninger betydning».2 I Finland synes
man däremot åtminstone tidigare ha intagit en reserverad håll-
ning.3

Det är också påtagligt, att förutsättningsläran spelat en stor
roll i argumentationen hos dem som pläderat för att domstolar-
na böra medge undantag från principen pacta sunt servanda.4

Die Geschäftsgrundlage utgöres, för att citera en av Reichsge-
richt ofta använd formulering, av »die beim Vertragsschluss
zutage getretene, vom Geschäftsgegner in ihrer Bedeutung er-
kannte und nicht beanstandete Vorstellung eines Beteiligten,
oder die gemeinsame Vorstellung beider Teile, vom Vorhanden-
sein oder dem kunftigen Eintritt oder Nichteintritt gewisser Um-
stände, auf denen sich der Geschäftswille aufbaut». Om die Ge-
schäftsgrundlage faller bort kan detta motivera ett ingripande i
avtalsförhållandet till den betungade partens hjälp. Även denna
formel är så vag, att den icke blir mera än en inkörsport för
regler om betydelsen av förändrade förhållanden. Såsom sådan
kom den snart till användning under 1920-talets stora inflation
och den är alltjämt grundläggande för den tyska rättsåskådning-
en på detta område.5

Nära den sist angivna utvecklingslinjen står the doctrine of
implied condition, som behärskar läran om frustration i anglo-
sachsisk rätt. Utgångspunkten är ett äldre rättsfall, Paradine v.
Jane (1647), som statuerar att ingen hänsyn får tas till ändrade
förhållanden. För att undslippa denna hårda regel förklarade do-
maren i ett avgörande från 1863 (Taylor v. Caldwell), att regeln
i Paradine v. Jane endast vore tillämplig då avtalet icke vore
underkastat några villkor, vare sig uttryckliga eller tysta. Via

1 Jfr A. WIBERG i SvJT 1943 s. 773 ff. med hänvisningar till litteratur och rätts-
fall.

2 STANG, Innledning3 s. 481 not 13. Se vidare detta arbete § 36, GJELSVIK, Inn-
leiding4, § 37, och USSING, Aftaler3, §§ 41 och 42. ARNHOLM, Alm. obligasjonsrett,
§ 21, är skeptisk.

3 Se EKSTRÖM i FJFT 1920 s. 1 ff., WREDE, Lagen om rättshandlingar2, s. 116
f., NYBERGH i FJFT 1939 s. 351 f. och TAXELL i FJFT 1949 s. 155.

4 Jfr USSING, Aftaler3, § 41 III B, KRISTEN ANDERSEN i SvJT 1944 s. 637 ff.,
GJELSVIK, Innleiding4, § 37, ROSÉN i SvJT 1918 s. 300 ff.

5 Jfr ENNECCERUS-LEHMANN § 41 II 4, GOHN S. 19 ff.
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antagandet av tysta avtalsvillkor (implied conditions) har man
härefter, låt vara med stor försiktighet, utvecklat vissa regler
enligt vilka ändrade förhållanden tillmätas betydelse. Det är
emellertid erkänt att dessa tysta villkor icke äro något annat än
fiktioner, avsedda att täcka de regler domstolarna finna erfor-
derliga; förfarandet har karakteriserats såsom ett fromt bedrä-
geri.1 Det finnes också en variant av denna tankegång, vilken
synes mer eller mindre gå förbi fiktionen om en partsvilja, näm-
ligen the doctrine of the disappearance of the foundation of the
contract. Denna tankegång, som i hög grad liknar läran om die
Geschäftsgrundlage, skymtar här och där i resonemangen och
har preciserats i ett votum av Lord HALDANE i Tamplin S. S. Co.
v. Anglo-Mexican Petroleum Products Co. (1916). Skillnaden
mellan de båda varianterna är icke stor och man synes numera
eftersträva en syntes mellan dem.2

Det är emellertid att märka, att dessa överväganden avse både
de rena omöjlighetsfallen och de fall då det är fråga om en
offergräns. Engelsk rätt är, sett från kontinental synpunkt, myc-
ket restriktiv då det gäller att fritaga en gäldenär från hans för-
pliktelse på grund av omöjlighet.3 Å andra sidan saknas icke fall
då domstolarna, med utgångspunkt från the doctrine of implied
conditions, tillåtit en part att frånträda ett avtal som blivit allt-
för tyngande för honom.4

Såsom konkurrent till förutsättningsläran har läran om obe-
hörig vinst i svensk rättspraxis någon gång fått ge »rättsgrun-
den» för ett ingripande i ett avtalsförhållande."

1 Se framför allt MCNAIR, Legal effects of war3, kap. 6, samt vidare CHESHIRE
& FIFOOT, Law of contract2, avd. VII kap. III, och GUTTERIDGE i Semaine inter-
nationale 1937 s. 38 ff. Se också BAGGE i SvJT 1944 s. 853 ff., REU, Die unmög-
lichkeit der Leistung im anglo-amerikanischen Recht, RHEINSTEIN, Die Struktur
des vertraglichen Schuldverhältnisses im anglo-amerikanischen Recht, s. 160 ff.
samt KEGEL m. fl., Einwirkung, avd. 3. Projet d'une loi uniforme sur la vente
(1939) har i art. 77 använt samma metod, ehuru man gjort ett försök att undvika
fiktion genom att subsidiärt hänvisa till »les intentions qu'ont normalement des
personnes de méme qualité placées dans une situation identique». Huruvida detta
verkligen har åsyftad verkan må dock betvivlas.

2 Jfr MCNAIR S. 146 ff. samt kommentaren av BROMLEY till Morgan v. Manser
(1948) i Revue trimestrielle de droit commercial 1948 s. 762 ff.

3 Läget synes vara ett annat i USA. Restatement upptar sålunda i §§ 457 ff.
regler om impossibility som ganska mycket likna reglerna i BGB.

4 Se den nyss nämnda litteraturen. Restatement behandlar dessa fall i § 288
under rubriken Frustration of the object or effect, of the contract. Jfr CORBIN S.
1 ff.

s Se särskilt NJA 1925 s. 184. Jfr HELLNER, Obehörig vinst, s. 399 ff.
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Flera av kontinentens stora civillagböcker innehålla bestäm-
melser att avtal skola uppfyllas under hänsynstagande till vad
tro och heder (Treu und Glauben, la bonne foi) kräver.1 Dessa
bestämmelser ha öppnat ännu en väg till regler om verkan av
ändrade förhållanden, en väg som spelat en ganska stor roll i
Tyskland och som dominerat i Schweiz.2

Begreppet tro och heder återfinnes i de nordiska avtalslagar-
na 33 §. Detta lagrum kan emellertid icke göra en motsvaran-
de tjänst, då det uteslutande tar sikte på omständigheterna vid
avtalets tillkomst.

Den nordiska lagstiftningen opererar också med ett annat be-
grepp, som uttrycker ungefär detsamma som negationen av tro
och heder, nämligen begreppet otillbörlig. Såsom tämligen likabe-
tydande härmed förekommer uttrycket uppenbart obillig. Av
mindre betydelse äro i detta sammanhang de speciellt avgränsa-
de bestämmelserna i avtalslagen 36 och 37 §§ om jämkning av
vites- och förverkandeklausuler. Däremot har man anledning att
särskilt rikta uppmärksamheten på försäkringsavtalslagen 34 §
och skuldebrevslagen 8 §3; härutöver kan man peka på för Sveri-
ges del giftermålsbalken 1920 11: 29, nyttjanderättslagen 3 kap.
43 § (om hyra, 1939) och lag 1949 om rätt till arbetstagares upp-
finningar 9 §, för Danmarks del lov 1922 om ægteskabs indgåelse
og opløsning § 72 och lov 1937 om leje § 30, för Finlands del
äktenskapslag 1929 § 115, för Norges del ekteskapsloven 1918
§ 59 och lov 1939 om husleie § 36 (jfr också § 35). Enligt dessa
i formuleringen något växlande lagrum kan domstolen jämka
eller lämna utan avseende ett avtalsvillkor, vars tillämpning skul-
le vara uppenbarligen stridande mot god sed eller eljest otillbör-
ig. Man uppfattar numera i Sverige dessa generalklausuler såsom
uttryck för en allmänt accepterad princip, som har tillämpning
även utanför de lagstadgade fallen, en uppfattning som för några
år sedan kom till uttryck i en dom i högsta instans, varigenom
en otillbörlig bestämmelse i ett avtal om arrende jämkades, ehu-
ru nyttjanderättslagens arrendekapitel icke innehåller någon ge-

1 Se t. ex. code civil art. 1134, BGB § 242, den schweiziska ZGB art. 2.
2 Om Tyskland se NUSSBAUM, Money in the law, s. 272 ff., om Schweiz SIMO-

NIUS i Semaine internationale 1937 s. 174 ff. samt DESCHENAUX S. 57 ff. De för-
fattare som i Frankrike fört fram la théorie d'imprévision ha också varit inne på
denna väg, se ovan s. 14.

3 Jfr också lagen om avbetalningsköp 2 §.
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neralklausul av nu ifrågavarande typ.1 De finska förarbetena till
skuldebrevslagen 8 § ge uttryck för en liknande uppfattning, där-
emot icke de danska och norska. I dansk doktrin synes man icke
vara benägen att göra analogislut från skuldebrevslagen 8 §, me-
dan ett uttalande i motsatt riktning är att anteckna från den
norska doktrinen.2

I den mån dessa bestämmelser direkt eller på grund av ana-
logi äro tillämpliga, öppna de tydligen en möjlighet för domsto-
len att beakta ändrade förhållanden. I motiven till svenska nytt-
janderättslagen 3: 43 påpekas detta särskilt, och praxis visar ock-
så exempel härpå vid tillämpning av detta lagrum.3 Ett liknande
uttalande finnes i de norska motiven till skuldebrevslagen.4

Den norska trustloven § 13, som förbjuder otillbörliga avtals-
villkor, anses däremot icke tillämplig på villkor som först ge-
nom vad som hänt efter avtalets tillkomst bliva otillbörliga.5

För vissa s. k. Dauerschuldverhältnisse — rättsförhållanden
där parternas prestationer skola fortgå under en viss icke alltför
kort tid — har tysk rätt en regel som kunnat ge en lösning i en
hel del fall. Vid sådana Dauerschuldverhältnisse som ha en me-
ra personlig karaktär, har vardera parten en extraordinär rätt
att säga upp avtalet, om ett viktigt skäl därtill föreligger (wenn
ein wichtiger Grund vorliegt). Uttryckligt stadgande härom fin-
nes för tjänsteavtal och bolagsavtal (BGB §§ 626 och 723), och
samma princip tillämpas vid andra analoga avtalsförhållanden.0

Denna extraordinära uppsägningsrätt ger en möjlighet att be-
akta ändrade förhållanden, i varje fall om de äro av personlig
betydelse för en part.

I nordisk rätt har samma princip kommit till uttryck i en del

1 NJA 1948 s. 138. Jfr även skuldebrevslagens svenska motiv, NJA II 1936
s. 51 f.

2 Se USSING, Enkelte Kontrakter2, § 10 I C, och KRISTEN ANDERSEN i SvJT
1944 s. 644 f.

Under arbetet med skuldebrevslagen ifrågasattes från svensk sida, huruvida
icke jämkningsregeln i stället borde införas i avtalslagen. Enighet härom kunde
dock icke uppnås. Se NJA II 1936 s. 52.

3 Se NJA II 1939 s. 568 f. samt NJA 1943 s. 35 och 166, 1944 s. 454 och SvJT
1944 rf. s. 36.

4 Se också ARNHOLM, Alm. obligasjonsrett, s. 98 f.
5 STANG, Innledning3, sid. 618 not 15, norska motiven till skuldebrevslagen

s. 29.
• ENNECCERUS-LEHMANN § 4 II 3, § 132 III 8, § 148 V 3, § 180 I 1. Så också

den schweiziska OR art. 352 och 545. samt, betr. bolagsavtal, code civil art. 1871.
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lagrum och man kan måhända räkna med vissa möjligheter till
analogibildning även här.1

Till sist ännu en väg som i vissa fall kommit till användning.
Om en prestation för en tid varit omöjlig (i egentlig mening)
men därefter ånyo blir möjlig, är då gäldenären alltjämt skyldig
att prestera? Nej, säger ALMÉN, icke om omöjligheten varat så
lång tid, att en prestation efter denna tid »för en naturlig upp-
fattning framstår såsom något, ekonomiskt sett, helt annat än ett
fullgörande av det ursprungliga avtalet» (kurs. här).2 Denna från
tysk rätt hämtade distinktion har där spelat en viss roll icke
blott vid övergående omöjlighet utan även eljest.3

Det är sålunda ett stort antal allmänna rättsgrundsatser som
åberopats för att rättfärdiga undantag från regeln pacta sunt
servanda. Mångfalden av tolkningsvägar motsvaras emellertid
icke av en lika stor mångfald i de sakliga resultaten. Man kan
här med fog säga att alla vägar leda till Rom.4 Dock måste man
göra den reservationen att ett visst tolkningsalternativ ibland
kunnat binda domaren i ett eller annat avseende, där han med
ett annat alternativ skulle ha haft fria händer. Härom mera i det
följande.

DE REELLA LÖSNINGARNA.

Efter översikten över de allmänna rättsgrundsatserna gäller
det nu att undersöka de konkreta lösningar som utbildats inom
dessas ram eller som förts fram i lagstiftningen.

Antalet rättsfall på detta område är emellertid mycket litet.
Det kan därför icke bli fråga om att ur rättspraxis härleda be-
stämda och till sin räckvidd klart avgränsade regler. Ej heller
finns det någon anledning att söka katalogisera de olika en-
gångsingripanden som gjorts i lagstiftningen. Uppgiften blir i
stället att söka få fram de ledande synpunkter som gjort sig gäl-
lande i lagstiftning och praxis och i diskussionen.

1 Se kommissionslagen 50 och 51 §§, sjömanslagen 35 §, svensk lag om handels-
bolag och enkla bolag 27 §. Jfr PLATOU, Norsk selskabsret, I s. 148 f., SINDBALLE,
Dansk Selskabsret, P s. 143 i, USSING, Enkelte kontrakter2, § 47 III. Se också
svenskt förslag 1935 till lag om arbetsavtal 28 § (SOU 1935:18).

2 ALMÉN, Köp3, § 21 vid not 176. Så också LASSEN, Alm. Del3, § 67 vid not 2b.
3 Se GOHN s. 16 f. och 19. Även i engelsk rätt finner man denna tankegång, se

MCNAIR S. 154 f.
4 Jfr HECK, Schuldrecht, § 31 6, och ENNECCERUS-LEHMANN § 41 II 4.
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Det finns därvid anledning att skilja mellan två typer av si-
tuationer, av vilka den ena karakteriseras därav att det rör sig
om en utväxling av ömsesidiga prestationer, den andra därav att
det rör sig om en prestation som alltifrån början varit eller åt-
minstone nu är ensidig.

A. ÖMSESIDIGA PRESTATIONER.

Det blir under denna rubrik ibland fråga om engångspresta-
tioner som av någon anledning skola växlas så lång tid efter av-
talet, att en avsevärd ändring av förhållandena dessförinnan
kunnat äga rum. I andra fall kan det röra sig om fortlöpande
prestationer, t. ex. successiv leverans av varor, leverans av elek-
trisk kraft, nyttjanderätt etc.

1. Svårigheternas orsaker.

Man har, såsom förut framhållits, ofta angripit problemet med
utgångspunkt från omöjlighetsläran. Det har då varit naturligt
att från denna överta vissa grundläggande synpunkter.

I utländsk rätt möter man någon gång den från principen
vis major hämtade tanken att endast sådana svårigheter böra
komma i betraktande, som orsakats av händelser av stor räck-
vidd, såsom krig, penningvärdesförändringar, epidemier etc.2

Denna synpunkt har knappast spelat någon större roll i nordisk
rätt.2 Det är också tydligt, att både förutsättningsläran och prin-
cipen om jämkning av uppenbart obilliga avtal i och för sig
lämna rum för beaktande även av individuella svårigheter.

Vanligare är att man i anslutning till omöjlighetsläran ställer
upp ett krav på att ändringen i förhållandena måste vara sådan
att den »ej bort tagas i beräkning».3 Om ett avtal ingåtts under
pågående krig eller då ett krigsutbrott framstod såsom sannolikt,
vill man alltså beakta av kriget framkallade svårigheter endast

1 Jfr om polsk rätt LONG CHAMPS DE BÉRIER i Semaine internationale 1937 s.
114 f. och om ungersk rätt DE SZLADITS, a. a. s. 70 f. I Schweiz finner man den
mjukare ståndpunkten att svårigheterna måste gå utöver gäldenärens rent person-
liga förhållanden, se DESCHENAUX 59 f.

2 Jfr dock norsk lov 1936 om arbeidervern § 33, som ger arbetsgivaren uppsäg-
ningsrätt vid »ulykker, naturomstendigheter eller andre uforutseelige hendelser».
Jfr också GJELSVIKS distinktion mellan allmänna och individuella motiv, se Inn-
leiding*, § 37 II.

3 Jfr ovan s. 10 f.
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i sådana fall då kriget på ett oväntat sätt skärpts eller utvid-
gats.1

Måhända ställer det sig något annorlunda om man bygger in-
gripandet på en regel om jämkning av uppenbart obilliga avtal.
De förut nämnda reglerna av detta slag göra ingen principiell
skillnad mellan förhållanden som förelågo vid avtalets ingående
och förhållanden som inträffat senare. Det är därför möjligt att
kravet på oförutsebarhet icke kommer att göra sig gällande med
samma styrka. Därom vet man dock för närvarande föga.2

Även beträffande förutsättningsläran gäller väl att oförutse-
barheten icke är något konstitutivt moment och att domstolen
sålunda står fri att ställa upp detta rekvisit eller underlåta att
göra det.3

När lagstiftaren i en krissituation ingriper med en tillfällig
lagstiftning brukar kravet på oförutsebarhet uttryckas därigenom
att ingripandet endast gäller avtal tillkomna före en viss tid-
punkt.4

Problemet om oförutsebarheten kommer emellertid igen i en
annan form när det gäller svårigheternas intensitet.5

Omöjlighetsläran har också legat bakom den skillnad man
ibland velat göra mellan svårigheter som förorsakats av ett hin-
der och svårigheter som förorsakats av rena kostnadsstegringar.

Att ett avtal blivit mera betungande för en part kan bero på
att en viss händelse inträffat, som tvingar honom att t. ex. till-

1 Jfr NJA 1918 s. 20 (II) och 1923 s. 20 samt USSING, Alm. Del3, § 9 I G 5 b,
och Køb2, § 10 II B 4. Se vidare vissa av de nedan s. 29 refererade lagrummen.

2 Ett par svenska hovrättsutslag rörande jämkning av hyresavtal slutna efter
andra världskrigets utbrott stöda förf:s förmodan, se SvJT 1944 rf. s. 36 och Hov-
Rn i NJA 1943 s. 248 (I).

3 USSING vill i Bristende Forudsætninger s. 150 dock såsom huvudregel kräva
oförutsebarhet. Annorlunda ILLUM i UfR 1946 s. 122. Från svensk rättspraxis må
antecknas de nedan s. 29 vid not 3 omtalade fallen då skogsavverkning hindrats
av avverkningsförbud, utfärdat med stöd av ny lag. Om däremot förbudet utfär-
dats med stöd av en redan vid avtalets tillkomst gällande lag har det icke ansetts
relevant, se HELLNER S. 408 f.

4 Jfr svenska lagar 6/3 1942 och 5/3 1943 om jämkning av arrendeavtal i vissa
fall, vilka endast avsågo avtal slutna före 1/9 1940. Så också den franska loi Fail-
liot av 21/1 1918, vilken medgav ingripanden beträffande avtal slutna före 1/8
1914. Den tyska lagstiftningen om Vertragshilfe av år 1939 tog i allmänhet blott
sikte på avtal slutna före krigsutbrottet, se KEGEL m. fl., Einwirkung, s. 179 ff. Se-
dermera har man dock släppt denna begränsning genom en förordning av 11/12
1942.

s Se nedan s. 30.
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verka en sak av ett dyrbart ersättningsmaterial eller anlita en
längre transportväg. Den ökade bördan beror i sådana fall på att
det uppstått ett hinder som måste övervinnas genom särskilt
kostsamma åtgärder.

Avtalet kan också bli ekonomiskt mera betungande därigenom
att det inträder en ren kostnadsstegring: råvaran stiger i pris
eller fraktsatserna stiga.

Man har ibland med utgångspunkt från denna distinktion
krävt att det skulle föreligga verkliga hinder, som gjorde presta-
tionen dyrbarare för gäldenären, medan en ren kostnadsstegring
icke kunde komma i betraktande.1 En sådan regel ledde till att
t. ex. en importör kunde gentemot sin köpare åberopa att han
på grund av blockad måst köpa varan dyrare på annat håll, men
att nämnde köpare icke i sin tur kunde åberopa kostnadssteg-
ringen gentemot näste köpare. Den innebar också att en pen-
ningvärdesförsämring icke kunde få relevans. I den mån en så-
dan uppfattning gjort sig gällande har det dock blott varit under
en övergångstid; senare har man icke tvekat om att släppa denna
restriktion.2

2. Svårigheternas karaktär.

a) Ökad börda och minskad fördel. Diskussionen om verkan
av ändrade förhållanden har till en viss grad dominerats av de
fall då förändringen medfört en ökad börda för ena parten i
ett avtalsförhållande. Detta hänger samman med att man van-
ligen lagt en nominalistisk syn på det ekonomiska skeendet och
betraktat penningen som den konstanta faktorn. Från denna ut-
gångspunkt har det legat nära till hands att säga att en säljares
svårighet vid en prisstegring ligger däri, att han får offra mera
för att kunna fullgöra sin prestation. Ser man åter till realvärden
medför prisstegringen i själva verket det omvända: säljaren full-
gör en oförändrad prestation mot ett vederlag som är mindre
än han från början tänkt sig.

En konsekvens av det först angivna betraktelsesättet är den på
många håll antagna regeln att en säljare, som redan har den
sålda varan i lager när prisstegringen inträder, måste leverera

1 Så LASSEN, Alm. Del2, § 44 vid not 20, SANDSTRÖM i 12 NJM s. 115, SUNDE

d:o s. 121 ff.
2 Jfr LASSEN, Alm. Del3, § 44 vid not 20, USSING, Alm. Del3, § 9 I C 5 b. Se

också ALMÉN, Köp, § 24 efter not 23, skillnaden mellan 2 och 3 uppl.
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av lagret så långt detta räcker, även om prisstegringen i och för
sig är sådan att den skulle kunna åberopas.1 Säljaren får enligt
detta sätt att se saken vara nöjd om han efter transaktionen är
ägare till samma nominella kapital som förut, ehuru han står
där utan varulager och utan möjlighet att åter anskaffa ett för
rörelsen tillräckligt sådant, med påföljd att han måste inskränka
sin verksamhet.

Denna regel överensstämmer icke med numera gängse upp-
fattning inom företagsekonomien. Det hävdas här att man måste
göra kostnadsberäkningar och balansvärderingar efter sådana
principer, att rörelsens varulager kan hållas vid oförändrad stor-
lek oavsett penningvärdets förändringar. Vid varje försäljning
måste man alltså i princip såsom omkostnad upptaga icke vad
varan faktiskt kostat i inköp utan vad det nu kostar att åter-
anskaffa den.2

En annan konsekvens av det nyss anförda betraktelsesättet är
den av Almén hävdade åsikten att man absolut icke kan tillåta
en köpare att åberopa ett starkt prisfall för att slippa undan av-
talet; något »hinder» för köparen att betala föreligger ju icke
eftersom hans prestation är densamma som förut.3

Numera har erfarenheten givit oss en mera desillusionerad syn
på penningen såsom konstant faktor i tillvaron. Vi ha blivit me-
ra benägna att utgå från realvärden och vi tala hellre om pen-
ningvärdesförsämring än om prisstegring. Därmed har väl ock-
så grunden för den nu diskuterade skillnaden mellan ökad
börda och minskad fördel bortfallit, åtminstone när det ej rör
sig om en isolerad prisstegring på en viss vara.

När man kommer utanför området för kostnadsstegringar är
det i varje fall klart att det icke råder någon principiell obenä-
genhet att tillerkänna minskad fördel relevans.1 En viktig grupp
av fall som reglerats inom den vanliga lagstiftningens ram ka-
rakteriseras just därav att en part befrias från att prestera där-
för att motprestationen blivit onyttig för honom.

1 Se ALMÉN, Köp3, § 24 vid not 98d—98h samt SvJT 1943 rf. s. 15, USSING,
Bristende Forudsætninger, s. 168, GAARDER, Kjøp, s. 61. Jfr HASLE & NEBELONG,
Løsørekøb, s. 142 f.

2 Jfr Enhetliga principer för självkostnadsberäkningar, utg. av Sveriges stan-
dardiseringskommission4, s. 18 f., WINDING PEDERSEN, Omkostninger og prispo-
litik2, s. 22 ff., SKARE, Selvkostberegning og bokföring i industrien2, s. 46 f.

3 ALMÉN, Köp2, Tillägg och rättelser s. 19.
Jfr USSING, Aftaler3, § 41 vid not 66—68, och Alm. Del3, § 44 V.
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Om sålunda ett avtal avser att bereda ena parten personliga förmå-
ner, t. ex. bostad, så kan det, om han avlider, vara mycket olägligt
för hans dödsbo att behöva fullfölja avtalet och prestera mot ett för
dödsboet onyttigt vederlag. Hyreslagstiftningen innehåller därför i
allmänhet regler som ge hyresgästens dödsbo en rätt att i förtid
bringa hyresavtalet till upphörande.1 Det förekommer också att hus-
bondens död medför rätt för hans dödsbo att säga upp ett tjänsteav-
tal.2

Finsk rätt ger uppsägningsrätt åt hyresgäst som avflyttar från or-
ten för att tillträda annan tjänst eller befattning.3

Sjölagen 131 §, som ger befraktaren en generell rätt att mot er-
läggande av skadestånd frånträda avtalet, stadgar tillika att skade-
stånd icke skall utgå, om befraktarens önskan att frånträda har sin
grund i att transporten på grund av vissa exceptionella omständighe-
ter blivit onyttig för honom. Lagrummet är i viss grad kopierat på
köplagen 24 § och lider av samma svårigheter som detta lagrum.
Vill man tillämpa de synpunkter förf. ovan4 anfört, skulle innebörden
i sjölagen 131 § vara, att befraktaren blir fri om möjligheten att av-
lämna, fortskaffa eller i bestämmelseorten införa godset må anses ute-
sluten därför att det föreligger vis major eller oförutsebar objektiv
omöjlighet. Avser fraktavtalet bestämt gods och har detta gått under
genom olyckshändelse, blir befraktaren fri även om olyckshändelsen
icke var av extraordinär karaktär eller eljest oförutsebar.5

Den svenska arrendelagstiftningen har särskilda bestämmelser om
det fall att ett arbetsavtal ingås i samband med ett avtal om jord-
bruksarrende. Om ej jordägaren tillhandahåller arbete, kan han bli
skadeståndsskyldig; undantag göres dock för det fall att jordägarens
underlåtenhet nödvändiggjorts av förändrade ekonomiska eller tek-
niska förhållanden.6 Ett analogt fall återfinnes i sjömanslagen 6 och

1 Se svensk lag 1907 om nyttjanderätt 3 kap. 8 §, dansk lov 1937 om leje § 65,
finsk lag 1925 om lega av hus 14 §, norsk lov 1939 om husleie § 31. Jfr om arrende
nämnda svenska lag 2 kap. 9 §.

2 Dansk lov 1921 om medhjælper 21 §, finsk lag 1922 om arbetsavtal § 29.
Motsatt regel i norsk lov 1936 om arbeidervern § 33.

3 Lagen om lega av hus 14 §, jfr BGB § 570. Det förekommer att krigsdeltagare
och andra hyresgäster, som på grund av krigsförhållandena icke behöva den för-
hyrda lägenheten, få en extraordinär uppsägningsrätt, se den tyska Vertragshilfe-
verordnung 1939 § 5 (avser blott rörelseidkare) och franska décrets-loi 26/9 1939
och 1/6 1940.

4 S. 9 f.
5 Jfr de svenska förarbetena, se NJA II1936 s. 462 ff. Se vidare JANTZEN, Gods-

befordring, s. 325 ff. Då lagrummet fick sin nuvarande lydelse tycks man emeller-
tid ha haft en känsla av att det icke skulle vara riktigt att låta befraktaren åbero-
pa att han på grund av ändrade förhållanden hade minskad fördel av avtalet, var-
för man gjorde sig åtskillig möda att förklara, att det egentligen förelåg en plikt
för honom att leverera gods, en plikt som ibland kunde bli alltför betungande för
honom.

6 Jfr NJA II 1944 s. 184.
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41 §§, som stadga att befälhavares och sjömans tjänsteavtal upphöra
om fartyget gått förlorat.

Missväxt kan ibland åberopas av en arrendator såsom skäl för ned-
sättning av arrendet.1

Svensk rättspraxis ger också exempel på fall då minskad för-
del tillerkänts relevans. Sålunda har en hyresgäst ibland ansetts
kunna åberopa att myndighet förbjudit honom att, såsom han
avsett, använda lägenheten till utskänkning av öl el. dyl.,2 och i
andra fall ha domstolarna ansett sig böra hjälpa innehavaren
av en rätt till skogsavverkning då han av ny lagstiftning för-
hindrats att avverka i avsedd utsträckning.3 Och om man ser på
den engelska rätten synes det vara en fast regel att en kostnads-
ökning icke kan tillmätas någon betydelse,4 medan däremot en
radikal minskning i fördel ibland beaktats.5

b) Kostnadsökning och fareökning. Ett avtal kan bli betungan-
de för en part därigenom att det åsamkar honom större kostna-
der än beräknat. I en hel del i lag reglerade fall beaktas emeller-
tid redan den omständigheten att ändrade förhållanden ge upp-
hov till en fara för ökade kostnader eller andra ölägenheter.

En regel om verkan av fareökning finnes i sjölagen 135 §, som ger
vardera parten i ett fraktavtal rätt att frånträda detta om det efter
avtalets ingående finnes att fartyg eller last skulle utsättas för att
drabbas av skada i följd av krig, blockad, uppror, oroligheter eller
sjöröveri eller att sådan fara väsentligen ökats.0 Även sjölagen 131 §
ger ett stadgande av samma karaktär då detta lagrum ger bortfrak-
taren rätt att frånträda avtalet då det på grund av myndighets åtgärd
beträffande godset skulle medföra väsentlig olägenhet för honom att
befordra detta.

På arbetsrättens område brukar det sägas, att arbetstagaren kan
frånträda avtalet om hans liv eller hälsa genom arbetet skulle utsät-
tas för en fara som ej kunnat förutses då avtalet slöts.7 Även arbets-

1 Svensk lag om nyttjanderätt 2 kap. 58 § (lydelse av år 1943).
2 Se NJA 1902 s. 178, 1914 s. 475, 1916 s. 357, 1918 s. 467. Jfr USSING, Bris-

tende Forudsætninger, s. 152.
3 Se hänv. hos ALMÉN, Köp3, § 17 not 26, samt HELLNER S. 399 ff.
4 Jfr Blackburn Bobbin Co. v. T. W. Allen & Sons (1918), se MCNAIR, Legal

effects of war3, s. 307 f.
5 Så t. ex. i kröningsfallen, där personer, som hyrt fönster för att se på Edward

VII:s kröningsprocession, befriades från att betala hyran då processionen på grund
av konungens sjukdom inställdes. Jfr MCNAIR S. 138 och 151.

6 Jfr NRt 1947 s. 705, som kräver att fareökningen var oförutsebar.
7 Så sjömanslagen 36 §, finsk lag 1922 om arbetsavtal § 30 p. 2 och 4, svenskt

förslag 1935 till lag om arbetsavtal 34 § p. 8 och 9, svensk hembiträdeslag 1944
16 §. Jfr om sjömansavtal enligt engelsk rätt MCNAIR, Legal effects of war3, s.
228 ff.
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givaren kan ha en motsvarande rätt om arbetstagaren är sjuk och
utsätter arbetsgivaren, dennes familj eller arbetskamraterna för smit-
tofara.1

Ur synpunkten av fareökning kan man också se reglerna i köpla-
gen 39 och 40 §§, som ge kreditsäljaren rätt att inhibera kreditgiv-
ningen eller åtminstone fordra säkerhet, om köparen efter köpets
avslutande kommit på obestånd.2-3

3. Svårigheternas intensitet.
Då man med stöd av allmänna rättsgrundsatser ifrågasatt ett

ingripande till förmån för en av kostnadsstegringar betungad
säljare har man sagt att kostnadsstegringen kan beaktas först
om den är exorbitant, för att använda ett i den skandinaviska
diskussionen vanligt uttryck.4 Hur stor kostnadsökningen skall
vara har man emellertid ingenstädes velat slå fast i siffror. Detta
beror framför allt därpå att offergränsen icke kan fastställas
utan hänsyn till vad som är normal risk för den typ av avtal det
gäller. I de flesta avtalsförhållanden räknar rnan med en större
eller mindre risk för ändringar av priser och kostnader, och
offergränsen måste ligga klart utanför det normala riskområdet.
Det blir här en stor skillnad mellan å ena sidan ett avtal inom
storhandeln i en bransch där starka svängningar i prisnivån äro
vanliga och där varje avtal därför har en starkt spekulativ ka-
raktär, och å andra sidan ett avtal på ett område där prisförhål-
landena i regel äro konstanta och utrymme för spekulation sak-
nas.5

En förändring anses alltså bli relevant först om den går utöver
den risk med vilken avtalande parter i motsvarande situation
bruka räkna. Den måste också gå utöver den risk med vilken
parterna i just detta avtal i den föreliggande situationen hava
räknat, om man nu råkar veta något därom.6

1 Sjömanslagen 32 §, svensk hembiträdeslag 15 §, dansk lov 1921 om medhjæl-
per 30 § p. 8.

2 Jfr ENNECCERUS-LEHMANN § 41 I, OSER, Obligationenrecht, Art. 83 not 3.
3 Försäkringsavtalslagens bestämmelser om fareökning (45—50 §§) höra knap-

past hemma i detta sammanhang, då fareökningen från försäkringsgivarens syn-
punkt närmast är att betrakta som en kostnadsökning.

4 Se om svensk rättspraxis ALMÉN, Köp3, § 24 not 23d samt NJA 1934 s. 389,
om dansk USSING, Køb2, § 10 II B 4, om norsk KRISTEN ANDERSEN i SvJT 1944 s.
639 f.

5 Jfr STEGLICH-PETERSEN S. 8 och 15. Jfr också det mycket speciella rättsfallet
NJA 1946 s. 679, där det var fråga om ett åtagande att för all framtid hålla visst
pris på järnvägsbiljetter.

6 Jfr ENNECCERUS-LEHMANN § 41 III 2.
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På denna punkt är emellertid en nyansering påkallad. Därför
att en part har tagit på sig risken av avsevärda prisförändringar
är det icke givet att åtagandet måste tolkas så att det gäller vil-
ken orsaken än må vara till dessa förändringar. Om sålunda en
säljare av spannmål anses bära risken för prisstegring på grund
av förutsebar missväxt är det icke givet att han därmed också
bör bära risken för en lika stor prisstegring på grund av ett
oförutsebart krig. I allmänhet torde man dock icke ha gjort nå-
gon skillnad mellan dessa båda fall.

Det synes numera råda enighet därom att man vid bedöm-
ningen av intensiteten hos en kostnadsökning icke skall beakta
den betungade partens förmögenhetsställning — även en part
med omfattande rörelse och välskött ekonomi skall kunna åbe-
ropa att kostnadsökningen är så stor att han icke skall behöva
bära den, ehuru hans ekonomiska ställning icke skulle rubbas
därav.1

En annan sak är att man vid bedömning av betydelsen av kost-
nadsökningar icke nöjer sig med att se på bruttokostnaderna
utan går in på en bedömning av en viss affär såsom helhet.2

Tysk rättspraxis har, efter en viss tvekan i början, liksom
den nordiska avstått från att kräva att den betungade parten
skall befinna sig i ett nödläge.3 Däremot är den tyska Vertrags-
hilfeverordnung av år 1939 endast tillämplig å dylika fall. För
större solventa företag gav man emellertid vissa mera begrän-
sade bestämmelser av motsvarande karaktär, enligt vilka avtal
om energiförsörjning och avtal om tillverkning av varor kunde
revideras.4

Det har tidigare framhållits, att man vid behandlingen av fö-
revarande ämne icke bör lämna exekutionsrätten åsido. I den

1 Något positivt belägg härför är dock svårt att finna. Se emellertid USSING,
Alm. Del3, § 9 I C 5 b och KRISTEN ANDERSEN i SvJT 1944 s. 647, ehuru uttrycks-
sätten icke äro klara.

2 Jfr NJA 1943 s. 35, där domstolen i ett mål om stegring av bränslekostnaderna
för en uthyrd fastighet efterlyste en räntabilitetskalkyl.

3 Jfr ENNEGCERUS-LEHMANN § 41 III 3. Schweizisk rättspraxis krävde till en
början att svårigheterna skulle medföra ruin men har sedermera mildrat sin stånd-
punkt därhän att det är tillräckligt att ett fasthållande vid avtalet skulle inne-
fatta »une exploitation usuraire» av gäldenärens svåra situation. Se DESGHENAUX
s. 62.

4 Se ovan s. 15.



32 KNUT RODHE.

mån exekutionsrättsliga regler — t. ex. regler om ackord -
komma ifråga blir givetvis gäldenärens ekonomiska ställning av
betydelse.1

k. Rättsföljderna.

När det gäller verkningarna av en relevant ändring av förhål-
landena har det under sista halvseklet skett en betydande om-
svängning i den allmänna uppfattningen. Då det först blev frå-
ga om att beakta ändrade förhållanden kunde man icke tänka
sig något annat val än att antingen låta avtalet stå fast eller ock-
så upplösa det. Den uppkomna bördan måste alltså läggas helt
på den ena eller helt på den andra parten. Denna ståndpunkt
»allt eller intet» har sedermera fått vika för en annan, som i sin
mest långtgående utformning ställer uppgiften så, att det gäller
att dels välja den lösning som ger upphov till den minsta sam-
manlagda skadan, dels på ett lämpligt sätt fördela denna skada
mellan parterna.

Vid sidan av den förut erkända metoden att upplösa avtalet
utan vidare har man fått två andra metoder, dels att upplösa av-
talet och samtidigt utdöma ett skadestånd, dels att förändra av-
talet.

Sin mest radikala utformning har den nya åskådningen fått i
Tyskland, men i Norden och t. ex. i Schweiz har man kommit
rätt långt i samma riktning. Engelsk rätt håller däremot fast
vid att automatisk upplösning är det enda alternativet.2

Vid sidan av dessa ingripanden kan man ibland tänka sig att
en betungad part hjälpes med ett moratorium.

a) Upplösning av avtalet utan skadestånd. Från den skandina-
viska diskussionen omkring år 1920 finner man åtskilliga myc-
ket bestämda uttalanden som visa att man icke räknade med
att domstolen kunde ändra villkoren i ett avtal; endast total upp-
lösning utan skadestånd kunde komma ifråga.3

Denna ståndpunkt var naturlig för den som sökte lösa proble-
met genom en utvidgning av omöjlighetsläran, vilken icke er-
bjöd något annat alternativ.

Även förutsättningsläran synes vid denna tid ganska allmänt

1 Vissa i det följande omtalade civilrättsliga moratoriebestämmelser ha också
förutsatt individuella svårigheter hos gäldenären.

2 MCNAIR, Legal effects of war3, s. 157.
3 Se STEGLICH-PETERSEN S. 16, SANDSTRÖM i 12 NJM s. 115, SCHJELDERUP i

NRt 1920 s. 627 f.
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ha uppfattats så, att en förutsättnings bristande endast kunde
medföra ogiltighet.1

Utan att rubba denna princip hade man emellertid funnit ett
medel att mildra dess verkningar. En svensk dom i högsta in-
stans fastslog nämligen, i anslutning till en tanke som förts
fram bl. a. i diskussionen vid 1919 års juristmöte och i skilje-
domspraxis, att en köpare kan hindra en säljare att på grund av
stark prisstegring frånträda ett avtal, såvida han erbjuder sig
att betala ett lämpligt tilläggsvederlag, varigenom bördan av
prisstegringen fördelas mellan parterna."

Härutöver ville man emellertid åtminstone i Sverige icke gå.
Ännu år 1940 uttalade två framstående svenska jurister att en
kontrahent icke torde med stöd av allmänna avtalsrättsliga
grundsatser kunna i judiciell väg få medkontrahenten ålagt att
betala ett förhöjt vederlag eller eljest att öka sin prestation.
»Vad han under åberopande av de nytillkomna förhållandena
kan yrka är endast att få frånträda avtalet, såvida icke med-
kontrahenten vill fullgöra en sådan förhöjd prestation eller
samtycka till att förstnämnda kontrahents prestation får mins-
kas. Och härvid lärer denne icke kunna kräva, att medkontra-
henten på ena eller andra sättet skall till fullo vidkännas det be-
lopp, varmed kostnaden för fullgörande av den föirres prestation
har ökats. En fördelning av kostnadsökningen mellan kontra-
henterna torde bliva resultatet av en avvägning enligt de grund-
satser, som hittills använts inom avtalsrätten.»3

b) Förändring av avtalet. Den nyss angivna uppfattningen av
förutsättningsläran var emellertid ej allenarådande. Redan år
1897 hade Stang gjort gällande, att »Kontraktsbestemmelser af
alle Arter» kunde »gjennem Fortolkning udledes af en Forud-
sætning», och denna mening utvecklade han senare i flera skrif-
ter.4 Även Lassen och Ussing ha på ett tidigt stadium, låt vara

1 Jfr den svenska domen NJA 1925 s. 184 (se ovan s. 20 not 5), där HD må-
hända undvek den i ett tidigare likartat mål tillämpade förutsättningsläran just
därför att man ville förändra avtalet men ansåg det oriktigt att, såsom skett i
nämnda mål, grunda en förändring på förutsättningsläran.

2 NJA 1923 s. 20. Jfr ALMÉN, Köp3, § 24 not 23g.
3 A. LINDHAGEN och R. BERGENDAL i SOU 1940: 7 s. 28. — Någon gång finner

man den varianten, att avtalet kan förändras men att den part till vars nackdel
förändring skett därefter kan välja om han vill åtnöjas med förändringen eller från-
träda. Se t. ex. en fransk lag 6/7 1925 ang. långvariga hyresavtal.

4 Se STANG, Vildfarelse (1897), s. 66 f., och Innledning3, s. 483 ff., samt i TfR
1930 s. 100 ff. Jfr också GJELSVIK, Innleiding4, § 37 IV.

26—517260.
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mera i förbigående, pekat på att man kunde tänka sig andra på-
följder än ogiltighet.1 Numera har Ussing närmare utvecklat sin
ståndpunkt och förklarat att verkan av att en relevant förutsätt-
ning brister kan bliva att löftesgivaren helt eller delvis löses från
sitt löfte eller att det genom avtalet skapade rättsförhållandet
ändras på något annat sätt.2

Ett första steg bort från regeln »allt eller intet» är att man
låter förutsättningens bristande hava den verkan att ett löfte
delvis blir ogiltigt. Detta kan taga den formen att man på något
sätt reducerar ena partens prestation. Ett mera radikalt steg är
att man går utöver avtalet och till förmån för den betungade par-
ten ökar eller förändrar andra partens prestation. Från dansk
rättspraxis finnes ett fall där en köpare under ovanliga omstän-
digheter ålagts att betala en förhöjd köpskilling.3

I tysk rätt har utvecklingen varit i viss mån analog. Till en
början höll Reichsgericht strängt på att domstolarna icke ägde
rätt att ändra ett avtal, men så småningom gav domstolen vika
i ett avgörande från år 1920.4 Domstolen betonade dock särskilt
att avgörandet motiverades av de utomordentliga, av krig föran-
ledda förhållandena. Dess tvekan var också så stor, att den äld-
re ståndpunkten återkom i flera avgöranden. Så småningom
blev dock den nya principen, trots livlig kritik från många håll,
accepterad. Man finner numera t. o. m. uttalanden som fram-
hålla, att ändring av avtalet — Vertragsfortbestand mit Aus-
gleichsanspruch — är ett mindre våldsamt ingrepp än upplös-
ning.5

I nordisk fatt har principen att ett avtal kan förändras uppta-
gits i skuldebrevslagen 8 § och de övriga liknande lagrum, som
ge domstolen rätt att jämka eller lämna utan avseende ett avtals-

1 LASSEN, Alm. Del, 2 uppl. § 18 not 5, 3 uppl. § 17 not 6 c, USSING, Bristende
Forudsætninger (1918), s. 3.

2 USSING, Aftaler3, § 42 I.
3 UfR 1926 s. 180. Jfr också de nedan s. 40 nämnda fallen då norsk rättspraxis

gått med på att forma om ett skogsfångsservitut; här rörde det emellertid en
ensidig prestation varför någon annan utväg än förändring icke fanns.

4 RGZ 100, 129.
5 Se bl. a. SCHLEGELBERGER, Vertragsgestaltung durch den Richter, s. 2 ff.,

COHN, s. 22 f., samt KEGEL m. fl., Einwirkung, s. 124 ff.
1940 års lagstiftning om Yertragshilfe beträffande avtal om energiförsörjning

och avtal om tillverkning av varor (se ovan s. 15) stadga uttryckligen att avtal
kunna ändras. Detta är däremot icke fallet med 1939 års allmänna Vertragshil-
feverordnung (bortsett från en detalj). Även enligt schweizisk rättspraxis är änd-
ring av ett avtal möjlig, se DESCHENAUX S. 64 ff.
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villkor, vars tillämpning skulle vara uppenbarligen stridande
mot god sed eller eljest otillbörlig.1 Sveriges högsta domstol har
under sista årtiondet med stöd av en dylik bestämmelse höjt
hyresbelopp, som på grund av bränsleprisets stegring blivit
orimligt låga. 2> 3

Det har också förekommit, att principen obehörig vinst kom-
mit till användning på ett sådant sätt att resultatet blivit en för-
ändring av ett avtal.4

Från den ordinära lagstiftningen är att anteckna en viktig re-
gel som statuerar att ett avtal kan förändras på grund av änd-
rade föirhållanden, nämligen pro-rata-regeln i försäkringsavtals-
lagen 45 §. Denna regel har på grund av avtalsförhållandets na-
tur kunnat bli ganska väl preciserad.

c) Upplösning av avtalet med skadestånd. Man kan också vin-
na en utjämning mellan parterna om man ger den betungade
parten rätt att frånträda avtalet men samtidigt lägger en större
eller mindre del av bördan på honom genom ett skadestånd.

Man kommer här i kontakt med reglerna om avbeställnings-
rätt. Den ordinära lagstiftningen känner i vissa fall en rätt för
ena parten i ett avtal att inhibera motpartens naturaprestation
och begränsa sin betalningsskyldighet till — schematiskt ut-
tryckt — motpartens hittills upplupna kostnader jämte beräk-
nad vinst å avtalet. För vissa avtalstyper brukar en dylik av-
beställningsrätt vara stadgad i lag — se t. ex. i nordisk rätt sjö-
lagen 131 §, som ger befraktaren avbeställningsrätt, och i konti-
nental rätt BGB § 649, OR Art. 377 (Werkvertrag) och code civil
art. 1794 (entreprise).

I dessa fall behöver beställaren icke åberopa något särskilt
skäl för sin önskan att avbeställa. Då man inom nordisk doktrin
för vissa fall där lagbestämmelser saknats velat grunda en avbe-

1 Se ovan s. 21.
2 Se ovan s. 22 not 3. Jfr också ett avgörande från år 1930 (NJA s. 507 I),

där en i tyska mark bestämd, successivt utgående licensavgift höjdes; domstolen
åberopade här analogien från den tyska lagstiftningen om Aufwertung, se nedan
s. 44.

3 Ett tidens tecken är också HovRns dom i NJA 1947 s. 107. HovRn fann
här beträffande ett visst avtal ockerrekvisiten uppfyllda och åberopade detta
såsom stöd för att förändra avtalet, icke blott så att ett kontantvederlag ned-
sattes — vilket kan motiveras såsom en kvittning med ett skadestånd (jfr USSING,
Aftaler3, § 16 II) — utan även på annat sätt.

4 Se NJA 1925 s. 184. Jfr ovan s. 20 not 5 och s. 33 not 1. Jfr också A.
VINDING KRUSE, Restitutioner, s. 359.
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ställningsrätt på allmänna rättsgrundsatser, har man emellertid
icke vågat gå längre än att antaga en dylik rätt om beställaren
kan åberopa ett tillfredsställande skäl, främst att det på grund
av ändrade förhållanden blivit alltför betungande för honom
att fullfölja avtalet.1

Avbeställning medför principiellt skyldighet att ersätta mot-
parten dennes fulla skada. Resultatet av avbeställningen blir
en minskning av den totala skadan men icke någon utjämning
mellan parterna — hela skadan skall läggas på beställaren.

I den tyska lagstiftningen om Vertragshilfe av år 1939 har
man emellertid infört en modifierad och på samma gång utvid-
gad avbeställningsrätt. Så kan t. ex. en rörelseidkare, som på
grund av kriget nödgas lägga ned eller inskränka sin rörelse eller
lägga om den, avveckla vissa typer av avtal — hyresavtal, avtal
om inköp av maskiner eller råvaror, avtal om annonsering — om
domstolen anser detta vara en med hänsyn även till motpartens
intressen försvarlig lösning, därvid domstolen kan med hjälp av
ett skadestånd utjämna förlusten mellan parterna.2

Också i nordisk doktrin kan man någon gång skymta tanken
att man även utanför de egentliga avbeställningsfallen skulle till-
låta upplösning av ett avtal i kombination med ett skadestånd
som skulle utjämna förlusten mellan parterna.3

d) Skadans fördelning. Om bördan av förhållandenas föränd-
ring skall fördelas mellan parterna uppstår fråga efter vilken
norm detta skall ske. I nordisk rätt har man icke nått fram
till några mera preciserade regler härom utan vanligen nöjt sig
med mer eller mindre obestämda uttalanden. Såsom exempel
kan nämnas uttalandet i ALMÉNS kommentar att en köpare som
vill hindra säljaren att frånträda köpet på grund av prissteg-
ring bör erbjuda sådan förhöjning av köpeskillingen att sälja-
rens förlust reduceras till »rimliga proportioner».4

Mera preciserad är en i doktrinen föreslagen regel att man då

1 Se om denna fråga TAXELL i FJFT 1949 s. 151 ff. och där åberopad litteratur,
särskilt GUNNAR PALMGREN, Avbeställning av entreprenad- och leveranskontrakt,
Mercator 1949 s. 107 ff.

2 Se KEGEL m. fl., Einwirkung, s. 164 ff. Jfr också de båda ovan s. 15 nämnda
förordningarna av år 1940.

3 Se MUNCH-PETERSEN i TfR 1898 s. 24 f. och KARLGREN, Avtalsrättsliga spörs-
mål, s. 36 f.

* ALMÉN, Köp3, § 24 vid not 23g.
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ett avtal upplöses skulle kunna döma ut ett skadestånd upp-
gående till negativa kontraktsintresset.1

I den tyska rätten har denna fråga berörts dels i vissa rättsfall
där domstolen med stöd av allmänna rättsgrundsatser föreskrivit
Vertragsifortbestand mit Ausgleichsanspruch, dels i lagstiftningen
om Vertragshilfe. Såväl domstolarna som lagstiftaren ha stannat
för den lösningen att domaren skall göra en avvägning mellan
parterna efter billighet. Vid denna avvägning skall bl. a. parter-
nas ekonomiska situation komma i betraktande sålunda, att den
ekonomiskt starkare parten kan åläggas att bära en större del av
skadan. Skulle domaren finna att omständigheterna å ömse sidor
väga lika tungt, anses han böra lägga hälften av skadan på var-
dera parten.2

e) Moratorium. Utvägen att bevilja en gäldenär anstånd med
hans förpliktelser har främst betydelse när det gäller ensidiga
förpliktelser.3 I viss utsträckning kan det emellertid komma
ifråga att bevilja anstånd med ömsesidiga prestationer.

Den svenska speciallagstiftningen under andra världskriget till
skydd för värnpliktiga innehöll sålunda vissa bestämmelser av
detta slag. Avbetalningsköpare som inkallats erhöllo vissa upp-
skov. Även med hyresbetalningar lämnades uppskov, dock blott
med det begränsade syftet att hyran skulle kunna betalas må-
nadsvis i takt med de hyresbidrag som det allmänna lämnade
och att den inkallade skulle ha rådrum att ordna ett dylikt bi-
drag. Man uppsköt emellertid ej förfallodagarna utan gav mora-
toriet den formen att vissa bestämda påföljder av underlåten be-
talning — rätt att återtaga godset, förverkande av hyresrätt m.
m. — icke skulle inträda om betalning skedde före viss dag.4

1 det följande omtalas vissa danska lagstiftningsåtgärder från
1930-talets början till skydd för skuldsatta jordbrukare.5 Ett ge-
nerellt moratorium för kapitalet av intecknad gäld komplettera-

* Se föreg. s. not 3.
2 Se KEGEL m. fl., Einwirkung, s. 165 ff. Jfr. också KEGEL, Grenzfrågen, s.

3 ff.
3 Se härom nedan s. 43.
4 Se senast KF 26/5 1944 ang. tillämpning av moratorielagen å vissa värnplik-

tiga. En liknande lagstiftningsteknik har använts i den tyska Vertragshilfeverord-
nung 1939 § 9, som emellertid lämnat helt i domstolens hand att med retroaktiv
verkan avgöra när en viss påföljd icke skall inträda.

5 Se nedan s. 43.



38 KNUT RODHE.

des här med möjlighet till visst anstånd med räntebetalningar

efter individuell prövning.

Till sist må från den ordinära lagstiftningen antecknas, att en

arrendator, som jämlikt den svenska nyttjanderättslagen 2: 58

begär jämkning av arrendet på grund av missväxt, får uppskov

med betalningen till dess hans begäran prövats.

5. Sammanfattande lagbestämmelser.

Man har under de senaste årtiondena gjort vissa försök att

med ett generellt lagstadgande ge en sammanfattande lösning

av de problem som i det föregående diskuterats. Ett sådant för-

sök finnes i ett ungerskt utkast till civillag av år 1928, ett annat

i den polska obligationsrätten av år 1933,1 ett tredje i ett inom

Akademie fiir Deutsches Recht år 1935 utarbetat förslag till änd-

ringar i BGB. Restatement of the law of contracts (USA 1932)

har också en bestämmelse av likartad karaktär.

Det ungerska förslagets art. 1150 har i fransk översättning

följande lydelse:

»Si, apres conclusion d'un contrat synallagmatique, un change-
ment fondamental est survenu dans les circonstances générales,
changement dépassant considérablement l'aléa usuel et dont les par-
ties ne pouvaient raisonnablement pas tenir compte d'avance, et si,
en consequence d'un tel changement, 1'équilibre économique des
prestations réciproques envisage par les parties se trouve renversé
ou si une autre supposition servant de base au contrat fait défaut, de
sorte qu'une partie acquerrait, contrairement å la bonne foi et å
Féquité, un gain démesuré et inattendu et que Fautre subirait une
perte correspondante (impossibilité économique); le juge peut modi-
fier les prestations réciproques des parties conformément å Féquité
ou autoriser Tune des parties å se désister, le cas échéant avec par-
tage equitable du dommage.»2

Det tyska förslaget § 24 lyder på följande sätt:

»Beruft sich im gegenseitigen Vertrag der eine Teil darauf, dass
ihm die Leistung infolge aussergewöhnlicher Umstände nicht mehr
zuzumuten ist, so känn er eine angemessene Ausgleichung verlangen.
Er hat dazu den andern Teil aufzufordern, sich binnen einer ange-
messenen Frist dariiber zu erklären, ob er einer Ausgleichung, deren
Art und Höhe vorbehalten werden darf, zustimmt. Wird die Zustim-
mung verweigert, so känn der Ausgleichsberechtigte vom Vertrag

1 Ett referat av den polska bestämmelsen finnes i Semaine internationale 1937
s. 114 ff.

2 Se DE SZLADITS i Semaine internationale 1937 s. 70.
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zuriicktreten, muss jedoch dem Vertragsgegner den durch den Ver-
tragsschluss entstandenen Aufwand ersetzen.

Der Riicktritt muss unverziiglich erfolgen. Schon empfangene Leis-
tungen sind nach den Vorschriften iiber die Herausgabe einer
ungerechtfertigten Bereicherung zuriickzuerstatten.

Falls der Vertragsgegner die Ausgleichung ablehnt oder die Ver-
tragsparteien sich iiber die angemessene Ausgleichung nicht verstän-
digen können, entscheidet iiber Art und Höhe der Ausgleichung der
Richter nach freiem Ermessen. Er kann zu diesem Zweck auch den
Vertrag abändern. Er hat den Vertrag aufzuheben, wenn dem Ver-
tragsgegner bei Beriicksichtigung seiner gesamten Lage nicht zuzu-
muten ist, den Ausgleichsanspruch zu befriedigen.

Der Ausgleichsanspruch ist ausgeschlossen, wenn nach den gesam-
ten Umständen und dem Sinn des Vertrages der Schuldner die
Gefahr einer Veränderung der Verhältnisse trägen sollte.»1

I Restatement § 288 heter det:

»Where the assumed possibility of a desired object or effect to be
attained by either party to a contract forms the basis on which both
parties enter into it, and this object or effect is or surely will be
frustrated, a promisor who is without fault in causing the frustra-
tion, and who is harmed thereby, is discharged from the duty of
performing his promise unless a contrary intention appears.»

Slutligen må anföras, att F R . VINDING KRUSE i sin Nordisk

lovbog behandlat vissa sidor av det föreliggande problemet i 6
boken 1 kap. § 13 tredje st., som lyder:

»Forøgelse af produktions- eller leveringsomkostninger eller van-
skeligheder med hensyn til fremskaffelsen af en lovet artsbestemt
ydelse kan ej heller paaberaabes af skyldneren, medmindre han har
taget fornødent forbehold, eller hindringen ikke burde være taget i
betragtning ved aftalens indgaaelse, og den iøvrigt er af en saadan
usædvanlig beskaffenhed, at samfundsmæssige grunde kræver, at
risikoen for dens opstaaen lægges paa kreditor.»

B. ENSIDIGA PRESTATIONER.

Om ett avtal om ömsesidiga prestationer helt fullgjorts av
ena parten, kan det för den andra återstå en prestation som se-
dermera på grund av ändrade förhållanden blir alltför betung-
ande för gäldenären eller alltför litet värd för borgenären. Det
kan då bli tal om att förändra denna prestation, ehuru det icke
kommer ifråga att riva upp den redan fullgjorda motpresta-
tionen.

1 Se STOLL, Leistungsstörungen, s. 78 f. Ett femte stycke, avseende oriktiga för-
utsättningar, är utelämnat.
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Det kan också tänkas att det rör sig om en prestation som
har sin grund i en ensidig rättshandling, t. ex. en gåvoutfästelse,
eller som, även om den icke har sin grund i någon rättshandling,
dock blivit till storleken fixerad genom en sådan, t. ex. ett un-
derhållsbidrag.

I praktiken gäller problemet nästan endast ensidiga penning-
prestationer. Dock må i förbigående pekas på en typ av ensidiga
naturaprestationer som ibland blir aktuell, nämligen servitut.
Den svenska lagstiftningen innehåller regler om förflyttning,
förändring, onyttigförklaring eller avlösning av servitut, om
ändrade förhållanden påkalla en sådan åtgärd.1 Bl. a. stadgas
i servitutslagen 5a § att en servitutshavare under vissa omstän-
digheter kan få en rätt att taga torrt virke förändrad till en rätt
att i brist härpå taga färskt sådant. Detta steg har norsk rätts-
praxis tagit utan stöd av lag, under åberopande av förutsätt-
ningsläran.2

Vad härefter beträffar ensidiga penningprestationer så har
man att utgå från den nominalistiska grundregeln att föränd-
ringar i penningvärdet äro skuldförhållandet ovidkommande.3

I tysk rätt räknar man emellertid med en principiell begräns-
ning av nominalismens tillämpningsområde. Vissa typer av
skulder betecknas såsom värdeskulder (Wertschulden), och be-
träffande dessa skall en successiv anpassning till penningvärdet
vara regel.4 Skadestånd, vinstkrav etc. äro värdeskulder fram
till den dag de fastställas till beloppet genom dom eller avtal.5

Domstolen skall alltså i en tvist såsom huvudregel beakta pen-

1 Se lag 1907 om servitut 5—7 §§.
2 Se STANG, Innledning3, s. 486. Jfr häremot det svenska lagrådets allvarliga be-

tänkligheter inför servitutslagen 5a §, se NJA II 1937 s. 245 och 233 ff. Jfr också
ILLUM, Servitutter, s. 242 ff.

3 Se härom närmare USSING, Alm.Del3, § 5 III och IV.
4 Se ENNECCERUS-LEHMANN § 11 II 3 b, NUSSBAUM, Money in the law, s. 255—

262 och BOEHMER, Einwirkungen, s. 23 f. och 33 ff.
s Om vinstkrav jfr GRÖNFORS i FJFT 1950 s. 233.
I ett samhälle där en avsevärd penningvärdesförsämring dolts genom priskon-

troll uppkommer ett näraliggande problem, som emellertid är oberoende av om
förhållandena ändrats eller icke mellan skuldens uppkomst och dess fixering. Om
en sakskada på grund av den genom priskontrollen framkallade varubristen en-
dast kan återställas till svartabörspriser, skall då domstolen avspisa den skade-
ståndsberättigade med ett belopp motsvarande det officiella priset? Se BOEHMER,
Einwirkungen, s. 19 ff. Jfr också HAUGE, Skadeforsikring i krisetider, TfR 1942
s. 353 ff.
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ningvärdets förändringar fram till domens dag.1 Familj erättsliga
underhållsbidrag, skadestånd i form av livräntor och liknande
förpliktelser förbli värdeskulder även efter det att deras belopp
fixerats.2

Denna tyska princip att vissa förpliktelser förbli värdeskulder
även sedan de till beloppet fixerats har väl vunnit vissa sympa-
tier på andra håll men kan dock, bortsett från de familjerättsliga
underhållsbidragen, icke betecknas såsom allmänt accepterad.3

I den mån icke en dylik värdeskuld föreligger har man att falla
tillbaka på den nominalistiska principen. Frågan blir då om den-
na skall tillämpas fullt ut eller om man i katastroffall skall göra
undantag därifrån. Här kommer motsättningen mellan nomina-
lism och valorism på sin spets, eftersom det icke finnes något
annat val än att antingen hålla strikt på nominalismen eller ock-
så icke göra det. Vill man göra ett ingripande, blir det fråga
om att vid försämring av penningvärdet räkna upp en skuld,
vid en förbättring reducera den.

Det är emellertid icke blott penningvärdets förändringar som
kunna föranleda ett behov av jämkning av en skuld utan även
andra omständigheter vilka minska gäldenärens betalningsför-
måga eller öka borgenärens behov av betalning.

a) Vissa prestationer äro principiellt underkastade revision.
Den nordiska lagstiftningen har i det hela ställt sig på den

ståndpunkten att avtal om underhållsbidrag (liksom domar där-
om) kunna jämkas då omständigheterna förändrats; vissa reser-
vationer göra sig dock gällande beträffande förhållandet mellan
makar som vunnit hemskillnad eller äktenskapsskillnad.4 Ifråga

1 Så också fransk rätt, se MAZEAUD III nr 2405—2425.
2 Jfr en tysk lag 18/8 1923 som medger revision av Altenteilsverträge (undan-

tagsavtal).
3 Jfr NUSSBAUM, Money, s. 260 not 49. Se vidare om ungersk rätt DE SZLADITS

i Semaine internationale 1937 s. 66. I fransk rätt kunna familjerättsliga underhålls-
bidrag jämkas (PLANIOL I nr 1694) men i övrigt håller man fast vid nominalismen
(MAZEAUD I nr 221). Det diskuteras emellertid huruvida icke domstolen då en liv-
ränta utdömes bör förse den med en indexklausul, se TOULEMON i Revue trimestri-
elle de droit commercial 1950 s. 353 ff., jfr också Revue trimestrielle de droit civil
1950 s. 351 med hänv.

4 Se svenska giftermålsbalken 1920 5:9 och 11:28 samt föräldrabalken 1949
7:8, dansk lov 1922 om ægteskabs indgaaelse og oplosning § 71, lov 1925 om æg-
teskabets retsvirkninger 9 § och lov 1937 om børn udenfor ægteskab 25 §, finsk äk-
tenskapslag 1929 115 § och lag 1922 om barn utom äktenskap 27 §. Norsk praxis
jämkar utan stöd av lag, se ARNHOLM, Familieretten2, s. 294. Dansk rätt medger
ej jämkning av ett genom avtal fixerat bidrag till hemskild eller frånskild make,
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om dessa skulder finnes alltså utrymme för en revision även vid
förändringar i penningvärdet.

b) Andra förpliktelser äro i princip oföränderliga, men fråga
uppstår om man ändock i vissa fall kan jämka dem om ändra-
de förhållanden medfört en ökad börda för gäldenären eller en
minskad fördel för borgenären.

ba) I de fall då det uppkommit en ökad börda för gäldenären
har man till en början att beakta den ordinära exekutionsrättens
regler om utmätningsfri egendom, vilka sätta en gräns för de
offer gäldenären kan tvingas att underkasta sig. Ytterligare är
att anteckna den moderna tendensen att ge exekutionsmyndig-
heterna rätt att beakta ömmande omständigheter genom upp-
skov med exekutionens slutförande. Den svenska utsökningsla-
gen 88 c § stadgar sålunda, att uppskov med försäljning av ut-
mätt egendom kan lämnas om gäldenären till följd av sjukdom
eller arbetslöshet eller på grund av annan särskild orsak hu-
vudsakligen utan egen skuld råkat i betalningssvårigheter, som
kunna antagas vara av tillfällig natur. En förutsättning är dock
att icke borgenärens rätt till betalning äventyras eller hans rätt
eljest otillbörligt åsidosattes. Uppskovet får ej överstiga sex må-
nader.1 Även lagstiftningen om tvångsackord bör nämnas i detta
sammanhang.

Då ett samhälle råkar ut för en allmän kris kunna dock dessa
närmast för individuella fall avpassade regler bli otillräckliga.
Det kan då tänkas att man med tillfälliga föreskrifter bygger ut
de exekutionsrättsliga reglerna, men det är också tänkbart att
man lägger ett ingripande på det civilrättsliga planet. Gränsen
mellan civilrätt och exekutionsrätt blir dock här flytande.

De båda världskrigen ha givit upphov till en rik flora av lagar
med syfte att hjälpa gäldenärer som bragts i svårigheter av de

se BORUM, Familieretten, II2 s. 151 f. Svenska giftermålsbalken tillåter ej att bi-
drag till frånskild make höj es; fråga är dock väckt om borttagande av denna re-
servation, se första lagutskottets uti. nr 7 vid 1949 års riksdag.

Se om hithörande frågor BORUM i TfR 1939 s. 136 ff., där även andra problem
ur familje- och arvsrätten behandlas.

1 Denna regel infördes år 1945. Jfr om motsvarande tyska bestämmelser av år
1933 SCHÖNKE, Zwangsvollstreckungsrecht, § 27. Härtill kommer i tysk rätt en
särskild Vollstreckungsmissbrauchsgesetz av år 1934, som ger exekutionsmyndig-
heterna möjlighet att uppskjuta eller vägra exekutionsåtgärder om dessa skulle
framstå såsom »eine mit der allgemeinen Sittlichkeitsbegriffe unvereinbare Harte»,
se SCHÖNKE § 44. Även i Frankrike har en liknande bestämmelse utfärdats år 1936,
jfr RODHE i Ekonomen 1944 s. 99.
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extraordinära förhållandena. I Sverige gav man sålunda vid
krigsutbrottet 1914 ett allmänt civilrättsligt moratorium, som
sträckte sina verkningar även till exekutionsrätten; rätt snart
upphävdes emellertid detta moratorium åtminstone såvitt avsåg
inhemsk gäld, medan ett exekutionsrättsligt moratorium bibe-
hölls något längre. Under andra världskriget undvek man ett
allmänt moratorium men gav en del speciella skyddsbestäm-
melser, huvudsakligen med sikte på inkallade löntagare. Vissa
av dessa hava berörts ovan i avdelningen om ömsesidiga presta-
tioner; härtill kommo andra som stadgade dels en utvidgning av
området för utmätningsfri egendom, dels en möjlighet för exe-
kutionsmyndigheterna att ge uppskov med försäljning av utmätt
egendom (resp. konkursbo tillhörig egendom) intill dess viss tid
förflutit efter den värnpliktiges utryckning.1 I Norge utfärdades
den 16 april 1940 ett kortvarigt allmänt moratorium.2

Även i en deflationskris kunna särskilda åtgärder bli påkalla-
de till skydd för gäldenärer som hotas av ruin. Exempel härpå
ge jordbrukets förhållanden under 1930-talet. I Sverige avstod
man från ett ingripande, men i Danmark utfärdades under åren
1931—1933 lagar om moratorium och om ackord.3

Alla de nu nämnda ingripandena ha skett genom lagstiftning.
Förf. känner icke till att man i nordisk rätt skulle ha ansett
det möjligt för domstolarna att utan stöd av lag komma en be-
tungad gäldenär till hjälp med uppskov eller med reduktion av
hans skuld.*

1 Jfr moratorielagen 3/5 1940 samt senast KF 26/5 1944 ang. tillämpning av
moratorielagen å värnpliktiga m. fl. Se vidare KÖERSNER & RABENIUS, Om mora-
torium.

2 Mycket^radikal var en tysk förordning av år 1943, som gav exekutionsmyn-
digheten en blankofullmakt att upphäva, vägra eller uppskjuta alla åtgärder i så-
dana fall där exekutionen stod i orsakssammanhang med kriget eller dess efter-
verkningar. Se SCHÖNKE § 3 I 5.

3 Se lov 11/3 1933 om betalningshenstand och akkordloven 18/12 1933. Jfr
FR. VINDING KRUSE, Retslæren, II s. 843 ff. noten. I Tyskland genomfördes mot-
svarande åtgärder bl. a. genom Schuldenregelungsgesetz 1/6 1933.

4 Tysk rättspraxis från 1930-talet visar exempel på att man satt ned pensior
ner, utgående från företag som kommit i ett ansträngt läge under den ekonomiska
krisen. Se VOLKMAR i Semaine internationale 1937 s. 21 f. och GOHN S. 23. Detta
synes dock vara ett specialfall; i allmänhet har man strikt hållit på att svårigheter
att betala en penningskuld icke kunna åberopas annat än på exekutionsstadiet,
se KEGEL, Grenzfrågen, s. 6 och 8 samt BOEHMER, Einwirkungen, s. 11. Det ovan
s. 38 omtalade utkastet till ändringar i BGB innehåller en bestämmelse som ger
domstolen möjlighet att reducera en ensidig förpliktelse, se STOLL S. 67 f. Det äi
emellertid ovisst huruvida bestämmelsen är avsedd att gälla även penningskulder.
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bb) I andra fall åter kan det hända att förhållandena föränd-
ring har medfört att prestationen innebär minskad fördel för
borgenären, därför att penningens värde sjunkit. Fråga blir då
om en uppräkning av penningprestationen kan vara på sin plats.

Tysk rätt ger oss ett exempel på en under extrema förhållan-
den företagen uppvärdering av förpliktelser att återgälda pen-
ninglån och andra liknande ensidiga förpliktelser. Sedan den
tyska marken under åren efter första världskriget sjunkit allt-
mer och under år 1923 förlorat allt värde, introducerade Reichs-
gericht i en dom av november 1923 en uppvärdering (Aufwer-
tung) av skulder som fick ytterst vittgående konsekvenser. Dom-
stolen vägrade emellertid att ställa upp några bestämda regler
för uppvärderingen och förklarade, att varje fall borde bedömas
individuellt med hänsyn till samtliga föreliggande omständighe-
ter, däribland parternas ekonomiska förhållanden och särskilt
gäldenärens betalningsförmåga. Denna nya praxis ledde till en
stor förvirring och ett ingripande från lagstiftarens sida blev
nödvändigt.1

De lagstiftande myndigheterna ansågo sig icke kunna gå emot
domstolarnas praxis utan de accepterade uppvärderingsprincipen
samtidigt som de gåvo den begränsning och stadga. Vissa typer
av skulder räknades upp med bestämda procenttal (fastighets-
hypotek 25 4, industriobligationer 15 4 ) , medan andra, såsom
hypoteksinstitutionernas obligationer, livförsäkringar och spar-
banksinsättningar, räknades upp i den utsträckning gäldenärens
finansiella ställning tillät det.2

Det tyska exemplet har stått isolerat. Österrikes högsta dom-
stol vägrade att gå på samma linje och en ansats från de ungers-
ka domstolarna blev snabbt stoppad av lagstiftaren. Därmed
gjorde man, såsom en ungersk iakttagare uttryckt saken, slut på
rättsskipningens försök att lösa en olöslig uppgift, nämligen att
införa logik i inflationens godtycklighet.3

1 Se NUSSBAUM, Money in the law, s. 269 ff. Jfr KÖERSNER i TfR 1929 s. 1 ff.

och NJA 1930 s. 507 ff.
2 NUSSBAUM, Money in the law, s. 278 ff.
3 Se NUSSBAUM, Money in the law, s. 277 och 282 f. samt DE SZLADITS i

Semaine internationale 1937 s. 66 f.
Ett svenskt rättsfall rörande en av ett svenskt bolag år 1917 meddelad livför-

säkring å visst belopp i tyska mark återfinnes i NJA 1930 s. 507 (II). En begäran om
uppvärdering avvisades här.

I Schweiz har uppvärdering av fordringar i tyska mark förekommit, se DES-
CHENAUX s. 63.
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Problemet kom igen i Tyskland efter andra världskrigets slut,
dock under andra förutsättningar. Man hade nu icke såsom
tidigare en enhetlig prisnivå. Beträffande nödvändighetsvaror
rådde effektiv priskontroll och ransonering, medan marknaden
i övrigt kännetecknades av varubrist och penningöverflöd med
därav följande svart börs och lågt penningvärde.

I denna situation förhindrade de lagstiftande myndigheterna
energiskt varje uppvärdering. Domstolarna fingo alltså icke till-
fälle att ingripa på egen hand. I viss utsträckning sökte de emel-
lertid hjälpa borgenärerna med ett surrogat, nämligen ett bor-
genärsmoratorium, varigenom borgenärerna skulle kunna vägra
att taga emot betalning i avbidan på en valutareform. Även det-
ta stoppades av lagstiftaren.1 Slutligen kom valutareformen 1948,
som själv löste uppvärderingsproblemet genom en differentiering
av omräkningsnormen. Värdeskulder i ovan angiven mening
omräknades i förhållandet 1: 1 (liksom också vederlag för ännu
icke fullgjorda prestationer), medan flertalet övriga penning-
förpliktelser omräknades i förhållandet 10: 1. Statens skulder
(och vissa andra) avskrevos helt.2

Vis av erfarenheterna från 1920-talet har alltså lagstiftaren i
Tyskland denna gång löst uppvärderingsproblemet inom ramen
för valutareformen och icke lämnat någon del av ansvaret till
domstolarna.

I norden har frågan om en uppvärdering icke varit aktuell un-
der det sista halvseklet, icke ens i Finland, där penningvärdes-
försämringen gått längst.3

FRÅGOR ATT DISKUTERA.

Förf. har i det föregående sökt klarlägga hur frågan om jämk-
ning av avtal på grund av ändrade förhållanden ligger till i dag
och samtidigt ge ett perspektiv på de senaste årtiondenas ut-

1 Se BOEHMER, Einwirkungen, s. 22 ff. och 27.
2 ENNECCERUS-LEHMANN § 11 II 3 d, BOEHMER, Einwirkungen, s. 28 ff.
För att icke ägaren av en belånad fastighet, vars avkastning förblev oförändrad,

skulle göra en vinst på 90 4 av skuldsumman föreskrev man därjämte, att 90 4
av varje inskrivet hypotek skulle avskiljas såsom en Ausgleichsgrundschuld till
förmån för det allmänna. Avkastningen härav skall användas till en Lastenaus-
gleich, alltså till hjälp för dem som träffats av skador på grund av kriget. Se BOEH-
MER s. 37 ff.

3 Jfr GUNNAR PALMGREN, Handelsrättsliga inflationsproblem, s. 8 f.
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veckling. Det återstår att peka på de punkter, som i belysning
av de vunna resultaten kunna vara särskilt förtjänta av en dis-
kussion vid 1951 års nordiska juristmöte.

1. Det har framgått, att man på vissa håll uppfattar förutsätt-
ningsläran såsom den grundläggande princip varmed åtgärder
i anledning av ändrade förhållanden böra rättfärdigas, medan
man på andra håll, utan att direkt avvisa förutsättningsläran,
lägger större vikt vid principen om jämkning av uppenbart obil-
liga avtal (skuldebrevslagen 8 §).

Är denna olikhet någon nämnvärd olägenhet ur den nordiska
rättsenhetens synpunkt? Skulle det vara önskvärt att olikheten
utjämnas därigenom att man i avtalslagen införde en allmän,
mot skuldebrevslagen 8 § svarande jämkningsregel?

2. Bör man överlåta åt domstolarna att, på grundval av för-
utsättningsläran eller principen om jämkning av uppenbart obil-
liga avtal, fritt utforma de reella lösningarna? Eller bör man till
domstolarnas ledning i lag fastslå vissa allmänna reger?

3. Bör man ställa upp såsom en allmän regel att ändrade för-
hållanden kunna beaktas endast om de varit oförutsebara? Eller
bör man begränsa denna regel till sådana fall där ett medvetet
risktagande är vanligt och i övrigt komma även den part till
hjälp som icke varit så förutseende som han bort?

4. Bör man ställa upp såsom en allmän regel att domstolen,
om den vill beakta ändrade förhållanden, kan förändra ett av-
tal och därvid efter omständigheterna öka ena partens presta-
tion?

5. Om den genom förhållandenas förändring uppkomna bör-
dan skall beaktas, efter vilken norm skall man då fördela den-
na börda mellan parterna?

6. Bör man beträffande ensidiga prestationer acceptera princi-
pen att vissa sådana skola vara värdebeständiga — »värdeskul-
der» — medan nominalismen i övrigt vidhålles även i katastrof-
situationer? Om begreppet värdeskuld godtages, vilka förpliktel-
ser skola då hänföras dit?

7. Föreligger det ett behov av en beredskapslagstiftning av
samma typ som den tyska lagstiftningen om Vertragshilfe, av-
sedd att sättas i kraft då krig eller andra utomordentliga förhål-
landen göra det påkallat?
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