
SEKTION C.

Ordförande, professor Ragnar Bergendal, Lund.

VERKAN AV AVTALSKLAUSULER

I STANDARDFORMULÄR.

(Se bil VI)

Referenten, professor Curt Olsson (Helsingfors):
Herr ordförande, mina damer och herrar!
Dagens diskussionsämne är å ena sidan så rikt facetterat och å andra

sidan så litet behandlat i den nordiska doktrinen, att jag sett mig nöd-
sakad att komma med ett tämligen utförligt skriftligt referat. I gen-
gäld skall jag nu försöka fatta mig kort; tiden för vår diskussion är ju
utmätt i knappaste laget.

Referenten har haft tre huvuduppgifter. Dels har det gällt att draga
upp linjerna för gällande rätt, dels att bedöma ändamålsenligheten av
gällande rätts regler, dels åter att komma med ett konstruktivt förslag
till förändringar.

Vad gällande rätt beträffar, har jag inte här många ord att säga. Jag
vill blott framhålla, att de resultat jag ansett mig kunna stanna inför inte
alltid kunnat bli så säkert underbyggda som det hade varit önskvärt.
Den stora svårigheten har legat i att få fram och bedöma rättsfalls-
materialet. Jag kan inte underlåta att, med dessa svårigheter i färskt
minne, påminna om tanken på gemensamma nordiska rättsfallsregister.
Sådana register skulle helt enkelt vara oskattbara vid de flesta juridiska
undersökningar. Här har vi en mycket påtaglig samnordisk arbets-
uppgift.

Standardkontraktens och de allmänna avtalsvillkorens problem har
varit nära anknutet till frågan om avtalsfriheten i betydelsen frihet för
avtalskontrahenter att utan intrång själva bestämma innehållet i de avtal
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de sluter. Så länge avtalsfriheten tedde sig inte blott såsom en positiv-
rättslig grundsats utan rent av såsom något naturrättsligt giltigt, hade
man inte mycken hjälp att ge dem, som fångades av ett standardkon-
trakts täta avtalsmaskor. Saleilles' konstruktion »contrat d'adhésion»
var uppenbarligen ett försök att komma förbi och samtidigt rädda avtals-
friheten; han försökte begränsa rätten att uppställa diktat utan att bryta
med principen om frihet för den enskilda att bestämma avtalsinnehållet.
Vi vet att försöket emellertid misslyckades.

I våra dagar anses avtalsfriheten inte mera vara lika oantastlig som
tidigare.

»Among the 'Freedoms' for which World War II was said to be fought
we find no reference to Liberty of Contract» heter det i den kände ame-
rikanske kontraktsrättsspecialisten Corbins stora arbete »On contracts»
(Part 6, 1951, s. 459). Uttalandet kan göra anspråk på särskilt intresse
med tanke på att juristerna i USA liksom deras kolleger i England i de
flesta avseenden hårt hållit fast vid doktrinen om avtalsfrihet. Då pro-
fessor Ehrenzweig, sedan en tid bosatt och verksam i USA, säger
(Columbia Law Review 1953, s. 1090), att man måste skära bort den
falska friheten att underkasta sig andras diktat för att kunna rädda ett
av common law's skönaste blomster, nämligen avtalsfriheten, begagnar
han i själva verket ett annat avtalsfrihetsbegrepp än det i anglosaxisk
rätt traditionella.

I Norden har man redan länge varit något så när ense om, att en
obeskuren avtalsfrihet inte kan upprätthållas. Det är också länge sedan
avtalsfriheten betraktades med någon naturrättsligt färgad vördnad. En
av Norges stora jurister, Ragnar Knoph, yttrade för 20 år sedan (Norges
rett, 1937, s. 132), att kontrakträttens centrala problem utgörs av frågan
om skydd för den enskilde mot kontraktsvillkor, som påtvingas honom
av »sociale gruppedannelser eller mektige enkeltmen». Och han fram-
höll, att tvingande kontraktsregler i allt större utsträckning håller på att
göra sitt intåg på de områden av förmögenhetsrätten, där de dispositiva
reglerna varit praktiskt taget allenarådande.

Sedan Knoph yttrade detta, har utvecklingen gått vidare i den av
honom utpekade riktningen och detta gäller såväl lagstiftning som rätts-
praxis. Domstolarna har visat sig alltmera benägna att även utan stöd
av uttrycklig lag lämna skydd åt avtalskontrahent, då enligt vederbö-
rande domstols mening ett oskäligt diktat från motparten föreligger.

Det kan knappast helt bestridas, att det i viss utsträckning förekom-
mer avtalsvillkor på kontraktsformulär, kvitton, mottagningsbevis, depo-
sitionsbevis etc, vilka tillämpade till sina yttersta konsekvenser verkligen
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är ytterst oskäliga gentemot den avtalspart, för vilken amerikanarna
begagnar det säregna uttrycket »the under dog». Ingen vill väl heller
förneka, att enligt vad erfarenheten visar, de flesta människor mycket
lätt accepterar eller i varje fall underlåter att protestera mot dylika vill-
kor, då de förekommer i tryckt form. Det är som om folk skulle paraly-
seras av den yttre formen, som om det tryckta skulle få en helgd, som
det individuella kontraktet aldrig får. Resignationen inför blanketter
och formulär har sannolikt ökat med kristidslagstiftningen och ty åtföl-
jande papperskrig; mången vanlig medborgare har säkert också svårt att
skilja privata avtalsvillkor från de utdrag ur lagar och förordningar,
statsrådsbeslut och ministeriebeslut, som finns tryckta på myndigheter-
nas blanketter.

Slutligen får vi medge, att de allmänna avtalsvillkoren ofta är så
redigerade, att de blir ytterst svåra att förstå även för en person över
medelnivå, för att inte tala om att villkoren kan innehålla direkta fällor.
Jag får här hoppa över exemplifieringen och inskränka mig till en enda
omständighet. Det står ofta tryckt på kontraktsformulär, att formuläret
blivit stadfäst eller antaget på en konferens mellan företrädare för ett
flertal olika intressegrupper. Det är lätt att tro, att dylika »agreed docu-
ments» skulle vara mera objektiva än ensidigt framställda kontraktsfor-
mulär. Antagandet kan vara riktigt, men det behöver ingalunda vara
det. Allt beror ju på, vilka de verkliga förhållandena varit, huruvida
faktiskt de olika intressena kunnat göra sig gällande eller ej. Blotta
närvaron av personer, som sagt ja och amen vid något mer eller mindre
animerat sammanträffande, kan ju inte rimligtvis öka ett formulärs
värde. Jag har velat betona detta, emedan man i doktrinen synes lägga
en alltför stor vikt vid, om formulär rent formellt är agreed documents
eller inte.

Redan det jag här sagt visar, att den enskilde tarvar skydd mot stan-
dardformulären. Domstolarna har också sett som sin uppgift att med-
dela skydd i viss utsträckning. Men härmed är inte allt gott och väl.
För det första är domstolarnas inställning av tämligen liten betydelse i
de talrika fall, då den enskildes intresse penningmässigt är så litet, att
det inte uppväger besväret och kostnaderna för en process och domstol
förty inte anlitas. För det andra är det ytterst svårt att på förhand med
säkerhet bedöma, när situationen i det enskilda fallet är sådan, att hjälp
av domstolarna verkligen kan påräknas; domstolarna får ju lov att
arbeta med en serie generalklausuler, av vilka till på köpet somliga är
oskrivna och kanske i hög grad omstridda, och rättsläget blir därigenom
tämligen osäkert.
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Just detta osäkerhetsmoment är den springande punkten i det nuva-
rande systemet. Osäkerheten sträcker sina skadliga verkningar inte
blott till den enskilde, som söker skydd mot en hänsynslös och mäktig
motståndares avtalsdiktat, utan — och det är minst lika påtagligt — till
den part, som utarbetar standardvillkor.

Vi kan säkert vara ense om, att det mestadels är förnuftigt och på
intet sätt otillbörligt utan tvärtom positivt att nyttja färdigt utarbetade
allmänna avtalsvillkor och att sådant alltså inte borde motarbetas. Men
vad är det annat än ett motarbetande, då ett företag aldrig kan lita på att
dess villkor skall stå sig vid en eventuell rättegång?

Situationen är nu den, att ju mera domstolarna strävar att skydda
företagens kunder mot oskälighet, desto mera ökar osäkerheten för före-
tagen utan att ändå något fullständigt skydd för kunderna uppnås. Ur
detta dilemma kan domstolarna inte leda oss. Hur väl motiverade domar
våra högsta domstolar än skulle prestera, skulle det ändå ta decennier
innan klara linjer kunnat åstadkommas prejudikatvägen. Och vid den
tiden hade säkerligen en mängd nya problem dykt upp, som pockade på
en lösninå. Därför, synes det, bör man, försåvitt mera omfattande änd-
ringar eftersträvas, undersöka möjligheten att lagstiftaren ingriper.

Då man diskuterar olika lagstiftningsalternativ, är det flera typer
av lag, som kunde tänkas komma i fråga.

En typ är sådan speciallagstiftning, som främst syftar till att på ett
relativt snävt område begränsa giltigheten av särskilda klausuler —
klausuler, som i praktiken ofta visat sig leda till oskälighet eller som
förväntas kunna medföra oskäliga resultat i framtiden. Denna typ av
regler finner vi t.ex. på försäkringsrättens område. Sådana regler har
den fördelen, att deras verkningar är någorlunda lätta att överskåda.

En annan typ av lag vore regler rörande allmänna avtalsvillkor över-
huvud eller åtminstone en stor del av dem. Nu är det givet, åtminstone
enligt min mening, att man inte kan åstadkomma några praktiskt bety-
delsefulla resultat på denna väg, såframt man försöker allmänt
bestämma verkan av olika typklausuler eller man ger allmänna tolk-
ningsregler av typ contra proferentem. Skall man kunna åstadkomma
någonting i fråga om allmänna avtalsvillkor i gemen, synes det inte fin-
nas mycket annat att välja på än ett system i stil med det jag uppskis-
serat i mitt tryckta referat.

För dem, som inte läst referatet, vill jag nämna huvudpunkterna av
förslaget. Standardkontrakt skulle på enskild parts begäran kunna stad-
fästas eller rättare auktoriseras av särskild myndighet. Innan stadfäs-
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telse kunde äga rum, skulle ett slags kollektivförhandlingar mellan
vederbörande intressegrupper föras. Myndighetens uppgift skulle vara
att anvisa förhandlingspartner samt att, innan stadfästelse sker, kon-
trollera att förhandlingar förts. Om förhandlingspartner inte fanns i
form av någon färdig organisation, skulle myndigheten utse lämpliga
personer att företräda vederbörande intressegrupp. Stadfästelse skulle
ske, såframt dessa villkor uppfyllts. Möjligen kunde myndighet dess-
utom få rätt att kontrollera, att det kollektiva avtal, som träffats, inte
var uppenbart oskäligt. Stadfästa avtalsvillkor skulle inte kunna jämkas
av domstol och de skulle utan hänvisning i varje enskilt fall presumeras
gälla alla de avtal vederbörande företag på det ifrågavarande området
sluter. Icke stadfästa standardkontrakt däremot skulle kunna jämkas av
domstol efter fritt skön.

För egen del tror jag, att, om man önskar lagstifta, det vore bättre
att — kanske successivt — försöka sig på ett dylikt kollektivistiskt stad-
fästelsesystem än att gå den mödosamma vägen över speciallagstiftning.
Och jag tror också, att man med den förra metoden skulle bevara före-
tagens rörelsefrihet bättre än med detaljerad speciallagstiftning. Jag vill
uttryckligen betona, att mitt förslag alltså ingalunda, ehuru det förutsät-
ter medverkan av administrativ myndighet, går ut på något slags regle-
mentering; tvärtom syftar förslaget till att öka företagens frihet genom
att göra deras allmänna avtalsvillkor hållbarare än vad nu är fallet. Nu
tänker jag inte på de företag, som hänsynslöst söker pressa sista droppen
ur sina kunder; för dessa företag är nog det föreslagna systemet avsett
att vara en hämsko.

Det i diskussionsunderlaget uppskisserade systemet är, såsom jag
även betonat i referatet, ingalunda färdigt i detalj. Bl.a. har den vik-
tiga frågan om stadfästande myndighet lämnats obesvarad. Jag är inte
heller nu beredd att komma med något definitivt förslag på denna punkt,
men det förefaller, som om det bästa skulle vara att nöja sig med ett
enda centralt organ, särskilt skapat för ändamålet. Eventuellt kunde
man tänka sig ett organ av typen råd med någon eller några heltids-
anställda sekreterare.

Diskussionsunderlaget ger vid handen, att i princip sådana avtalsfor-
mulär och allmänna villkor, som begagnas inom utrikeshandel och sjö-
fart, skulle stanna utanför stadfästelsesystemet. Men detta behövde inte
obetingat gälla alla länder emellan. Skulle sålunda vart och ett av de
nordiska länderna för sig acceptera ett likadant system, kunde vi låta det
gälla avtal inom Norden.

På vilken lagstiftningslinje man än ville gå, skulle ämnet ligga väl
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till för samnordiska överläggningar. Och om vi lyckas åstadkomma en
gemensam nordisk marknad, skulle det i varje fall vara nödvändigt med
något slags enhetlighet i fråga om den juridiska verkan av avtalsklausu-
ler i standardformulär. Detta synnerligast som många kontraktsformu-
lär med en gemensam marknad skulle tendera att bli uniforma inom
hela frihandelsområdet.

Innan jag avslutar mitt yttrande vill jag rätta ett fel i det tryckta
referatet. Jag säger på s. 13, att den danska hyreslagen § 5 skulle gälla
allenast standardkontrakt. Numera, sedan lagen ändrats (Lov nr 251 af
14/6 1951 om leje), gäller stadgandet hyresavtal överhuvud oberoende
av deras form.

Korreferenten, professor Anders Vinding Kruse (Gentofte):
Herr ordfører, ærede forsamling!
Jeg vil gerne indlede med at takke referenten, professor Curt Ols-

son, for den meget indgående og tankevækkende afhandling, som dan-
ner grundlaget for vore forhandlinger om dagens emne. Trykte — eller
på anden måde mangfoldiggjorte — kontrakter eller standardformula-
rer er, som vi jo alle ved, kommet til at spille en helt dominerende rolle
i vor tids forretningsliv. Og standardkontrakternes mange fordele i hen-
seende til lettelse af omsætningen, herunder til at imødekomme nutidens
store behov for kontraktsafslutninger, er åbenbar. Når standardformu-
larerne imidlertid er sat på dagsordenen på dette juristmøde, skyldes
det medaljens bagside, nemlig de misbrug, som brugen af formularerne
kan give anledning til. Men formularerne rejser også andre problemer,
såsom spørgsmålet om, hvornår en aftale kan anses indgået på standard-
vilkår, og spørgsmålet om deres fortolkning. Det er fortjenstfuldt, at
referenten også har taget disse spørgsmål op til behandling i sin afhand-
ling. Der kan dog efter min opfattelse være grund til at understrege i
endnu højere grad end sket i professor Olssons redegørelse, at disse
spørgsmål i meget vidt omfang er intimt forbundet med hovedproblemet
om misbrugene. Det er jo således, at både spørgsmålet om, hvornår
standardkontraktens vilkår kan anses for vedtaget og spørgsmålet om
deres fortolkning som oftest rejses netop i forbindelse med ubillige stan-
dardvilkår. Og det er en kendt sag, at domstolene i vidt omfang har
søgt at bekæmpe misbrugene indirekte ved hjælp af at stille strenge
krav til vedtagelsen og iøvrigt ved at fortolke klausulerne indskræn-
kende. Jeg vil derfor — iøvrigt også af hensyn til tiden — i det følgende
kun behandle disse spørgsmål i forbindelse med hovedproblemet om mis-
brug af standardformularerne. Selve hovedspørgsmålet er imidlertid så
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omfattende og samtidig så vanskeligt, at det selv ved hjælp af det ud-
mærkede grundlag for diskussionen, som indlederen har givet os i
hænde, næppe vil være muligt at nå frem til en endelig afklaring i dag.

I. Hvad først angår gældende dansk ret, finder vi rundt omkring i
lovgivningen en del regler, af hvilke flertallet er fællesskandinaviske,
som i større eller mindre grad kan bringes til anvendelse mod misbrug
af standardformularer. Dette gælder navnlig de forskellige præceptive
bestemmelser i aftaleloven (§§ 36—38), forsikringsaftaleloven (§ 34),
afbetalingsloven, gældsbrevsloven (§ 8), funktionærloven, lejeloven,
monopolloven, renteloven, tinglysningsloven, lovgivningen om sø-, land-
og lufttransporter m.v. Der er dog ingen af dem, som indskrænker deres
gyldighed til standardkontrakter — bortset fra den tidligere formulering
af lejelovens § 5; de vender sig mod ubillige og urimelige kontrakter i
almindelighed. Men at misbrugene navnlig har sat ind under dække
af standardformularer, behøver ingen nærmere dokumentation.

Det er imidlertid et karakteristisk træk ved hele den nævnte lov-
givning, at flertallet af reglerne har karakteren af at være specialfor-
skrifter, der tager sigte mod de særegne former for misbrug, som har
manifesteret sig på de pågældende kontraktsområder.

Der er dog nogle af bestemmelserne, som har fået en mere almindelig
formulering. Dette gælder således monopollovens § 11, der blandt andet
taler om »urimelige priser eller forretningsbetingelser«, og »urimelig
indskrænkning i den frie erhvervsudøvelse«, gældsbrevslovens § 8, hvor-
efter »en bestemmelse i et gældsbrev kan tilsidesættes helt eller delvis,
hvis det ville være utilbørligt eller klart stride mod god forretningsskik
at anvende den«, jfr. også en tilsvarende bestemmelse i den nye afbeta-
lingslov af 1954 § 8, endvidere forsikringsaftalelovens § 34, hvorefter
kontraktsbestemmelser, som afviger fra lovens deklaratoriske ordning,
kan tilsidesættes, hvis de fører til åbenbart ubillige resultater, forsåvidt
tilsidesættelsen iøvrigt vil stemme med god forsikringspraksis. Endelig
kunne aftalelovens § 36 nævnes, hvorefter en konventionalbod kan »ned-
sættes, hvis det findes åbenbart ubilligt, om den skulle erlægges i sin
helhed.«

Det spørgsmål har været rejst — og rejses da også af referenten —
om disse bestemmelser ikke kan anvendes analogt på andre kontrakts-
forhold, navnlig når der er anvendt standardformularer. Herom har
meningerne været delte.

Hvad angår den danske monopollov fra 1955 kan der næppe være
nogen tvivl om, at dens bestemmelse om urimelige priser og forretnings-
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betingelser kun kan finde anvendelse inden for sit særlige område, altså
i de tilfælde, hvor der hersker en væsentlig konkurrencebegrænsning.
Dette følger af dens forhistorie, idet den afløste de hidtidige betydeligt
mere vidtgående prislove, der var blevet gennemført som følge af ver-
denskrigen. Og det var netop hensigten at indskrænke lovgivningen til
de egentlige konkurrencebegrænsningstilfælde. Analogisk anvendelse
af bestemmelsen turde derfor være udelukket. Med hensyn til gælds-
brevslovens § 8 mente Henry Ussing ikke, at regelen kunne anvendes
analogt på andre kontraktsforhold. Da denne regel ved at anvende
udtrykket »utilbørligt» sikkert må siges at have et snævrere anvendel-
sesområde end F.A.L. § 34 og Af ti. § 36, ville Ussing utvivlsomt også
have afvist analogislutninger fra disse bestemmelser. Selv har jeg også
tidligere udtrykt stærke tvivl i så henseende.

Spørgsmålet er herefter, om man muligvis med støtte i Af ti. § 33
eller — da Af ti. jo ikke kan anses for udtømmende — blot med støtte i
almindelige retsgrundsætninger kan opstille en generel regel om tilside-
sættelse af aftaleklausuler, hvis de findes utilbørlige eller blot åbenbart
ubillige. Hverken Julius Lassen eller Henry Ussing er gået ind for at
opstille en slig grundsætning for dansk rets vedkommende, og spørgs-
målets rette besvarelse er da også forbundet med store vanskeligheder.
Der findes mig bekendt heller ingen danske domme, som klart er gået
ind for grundsætningen.

Nu må det først og fremmest betones, at det her rejste problem ræk-
ker langt ud over de spørgsmål, som specifikt knytter sig til standard-
formularerne, idet den nævnte grundsætning — hvis den skal opstilles —
selvsagt bør tage sigte på alle kontraktsforhold, altså også de indivi-
duelle. Noget andet er, at grundsætningen tilsyneladende ville være
den mest velegnede til at løse misbrugsspørgsmålet ved standardkon-
trakterne, og det er derfor naturligt, at spørgsmålet om en sådan almin-
delig utilbørlighedsregel også sættes under debat i denne forbindelse.

Det er heller ikke vanskeligt at forstå baggrunden herfor, når man
betragter de specialregler, som kan opstilles med særligt henblik på stan-
dardkontrakterne. For det første har domstolene som berørt bekæmpet
mange af misbrugene ved hjælp af en strengt indskrænkende fortolk-
ning af klausulerne, medens man i andre tilfælde ligefrem har erklæret
dem uforbindende under henvisning til, at det har været undskyldeligt,
at kunden ikke har været bekendt med klausulen, f.eks. fordi den har
været gemt hen mellem mindre betydningsfulde bestemmelser i en lang
og indviklet kontraktsformular. På basis af den sidstnævnte praksis
kan man, som professor Olsson også har gjort det, opstille den alminde-
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lige regel for standardkontrakter, at ubillige vilkår kan tilsidesættes,
hvis de må anses for overraskende og tyngende for kunden, forudsat at
han ikke har kendt dem ved kontraktsafslutningen, og at de heller ikke
er blevet fremhævet således, at han med rimelighed burde have gjort
sig bekendt med dem.

De anførte regler kommer imidlertid til kort, hvis blot klausulen er
klar og utvetydigt formuleret samt tilstrækkelig tydeligt tilkendegivet
over for kunden. Men det er netop det, der er udpræget tendens til i
nyere standardformularer, øjensynligt under indflydelse af domspraksis.
Personligt har jeg set adskillige hårde standardvilkår, som der intet
skortede på hverken i retning af klarhed eller i henseende til tydelig
fremhævelse, f.eks. ved iøjnefaldende brug af spærrede typer og under-
stregninger. Og der er intet, der tyder på, at denne standardkontrakts-
praksis i nævneværdigt omfång har vanskeliggjort kontraktsafslut-
ningerne.

Skal der derfor skabes et mere effektivt værn mod misbrugene, må
man overveje at gennemføre en almindelig ubilligheds- eller utilbørlig-
hedsregel. Det er klart, at en sådan regel vil få karakteren af en almin-
delig retsstandard, hvor domstolenes rent skønsmæssige afvej eiser vil
spille en dominerende rolle. Og det vil som også fremhævet af professor
Olsson stille domstolene over for vanskelige opgaver. Det turde nemlig
være yderst vanskeligt inden for de enkelte brancher såvel som i de
enkelte kontraktsforhold at afgøre, om et i og for sig hårdt vilkår tør
anses for åbenbart ubilligt eller ligefrem utilbørligt, hvilket igen vil
føre til en betydelig usikkerhed for kontrahenterne og — kan det vist
roligt tilføjes — til ikke så lidt vilkårlighed.

Jeg er derfor helt enig med referenten i, at en sådan regel ikke vil
være i stand til at yde et tilstrækkeligt værn mod eventuelle misbrug.
Men jeg er endog tilbøjelig til af hensyn til kontraktssikkerheden at
mene, at den slet ikke bør opstilles. Thi den er efter min opfattelse ikke
alene betænkelig på grund af den usikkerhed og vilkårlighed, den som
nævnt utvivlsomt vil føre ind i, men den vil også kunne give anledning
til misbrug fra den side, som den skal beskytte, altså kunderne, idet
mindre hæderlige kontrahenter vil kunne bruge grundsætningen som et
påskud til at komme ud af kontrakter, som de måtte have fortrudt af
helt andre grunde.

II. Med henblik på at skabe et mere effektivt værn mod misbru-
gene, end den nævnte utilbørlighedsstandard kan antages at ville yde,
overvejer professor Olsson i sin afhandling først, hvor langt det vil være
muligt at nå ved hjælp af særlovgivning inden for de forskellige områ-
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der, hvor problemet er aktuelt. Referenten medgiver, at der både er
opnået og sikkert kan opnås yderligere resultater ad denne vej. Han
vil heller ikke underkende, at der også kan rådes nogen bod på mis-
brugene gennem forhandlinger mellem de modstående interessegrupper
og deres organisationer. Men han mener ikke, at det vil være muligt at
opnå nogen tilfredsstillende ordning ved hjælp af disse, som man kunne
kalde, traditionelle fremgangsmåder, og han stiller derfor forslag om en
generel nyordning, gående ud på, at den pågældende virksomhed eller
branche ved henvendelse til et eller flere af staten nedsatte sagkyndige
nævn eller udvalg skulle kunne få sine standardformularer godkendt
efter en nærmere prøvelse, hvorunder modpartiet — kunderne og deres
organisationer — skulle have adgang til at udtale sig.

Efter min opfattelse frembyder forslaget til denne nyskabelse mange
udmærkede momenter, og vi bør være referenten taknemmelig for, at
han ikke har holdt sig til den slagne landevej, men at han på denne måde
har søgt at bringe forhandlingerne om dagens emne op i et konstruktivt
plan. Og det er derfor ikke uden en vis ond samvittighed, at jeg i det
følgende vil prøve at rette det mere kritiske søgelys mod forslaget.

For det første er jeg betydelig mere skeptisk end referenten med
hensyn til de administrative besværligheder, som forslaget vil medføre.
Det vil efter mit skøn givetvis blive både en stor og kostbar administra-
tion — og måske også en langsommelig. Og i vor tid, hvor statens om-
siggribende administration bliver kritiseret fra så mange sider, bør der
selvsagt udvises tilbageholdenhed med forslag, som vil medføre øget
administration i retsvæsenet. Den foreslåede nyordning vil utvivlsomt
også i vide kredse inden for forretningslivet blive opfattet som et nyt
forsøg på fra statens side at blande sig i private kontraktsforhold. I alt
fald i Danmark kan man sikkert regne med en meget kraftig modstand
fra erhvervslivets side, når man erindrer sig de bitre diskussioner, som
gennemførelsen af vor nye monopollov fra 1955 gav anledning til. Men
også spørgsmålet om domstolenes forhold til nævnets kompetence vil
formentlig give anledning til betænkeligheder.

Overfor den forventede modstand fra erhvervslivets side kan man
ganske vist indvende, at forslaget hverken i dets foreslåede form eller
i de bagved liggende intentioner indebærer noget angreb på kontrakts-
friheden ud over, hvad man med ret og rimelighed kan forlange af
hæderlige kontrahenter. Men alt afhænger dog af, hvorledes ordningen
praktiseres, og her kan man jo vanskeligt på forhånd opstille nogen
garanti for, at administrationen ikke vil føre til en videregående kon-
trol og indblanding i kontraktsforholdene end nødvendigt for formålet.

11
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Jeg må således nære ikke ubetydelige betænkeligheder ved forslaget.
På den anden side er jeg som sagt ikke blind for dets gode sider. Men
min konklusion er den, at man ikke bør skride til en gennemførelse af
forslaget, førend man er helt sikker på, at der er et virkeligt dybtgående
behov for det.

Dette spørgsmåls besvarelse vil afhænge af, hvor prekær situationen
er under den nuværende retstilstand, og hvor effektivt man kan
bekæmpe misbrugene ved særlovgivning på traditionel måde. Det er
imidlertid en meget vanskelig opgave at danne sig et begreb om, hvor
hyppige og hvor alvorlige misbrugene er inden for de forskellige kon-
traktsforhold. Jeg har blandt andet ved at rette henvendelse til de vig-
tigste erhvervsorganisationer, som f.eks. Grosserersocietétet, Industri-
rådet, motororganisationerne o.s.v., søgt at danne mig et skøn over det for
dansk rets vedkommende, men det følgende må kun opfattes som en
skitse.

1. Hvad først angår gældsbreve, er disse jo direkte underlagt regelen
i gældsbrevslovens § 8, og der skulle altså ikke her være større trang
til et yderligere værn. Forøvrigt har det ikke været mig muligt at
finde en eneste dom i de trykte domssamlinger, som har anvendt bestem-
melsen. Dette er naturligvis ikke ensbetydende med, at misbrug ikke
har fundet sted, men det indicerer vel, at omfanget af misbrugene næppe
har været stort. Et område, som man i nærværende forbindelse på for-
hånd måtte antage ville kunne give anledning til adskillige former for
misbrug, er de private pantebreve i fast ejendom. Men her griber for-
uden gældsbrevslovens § 8 også de præceptive regler i tinglysningsloven
og renteloven ind, hvortil yderligere kommer, at selve standardkontrak-
ten til de private pantebreve er udarbejdet af Justitsministeriet. Hele
ordningen på dette område, som dog på visse punkter tiltrænger en
revision, må derfor i det store og hele siges at have skabt betryggende
tilstande.

2. Hvad dernæst angår lejeforhold, kan det vist roligt fastslås, at
den nugældende meget detaillerede lejelov har sat en effektiv stopper
for misbrug af standardkontrakter fra udlejernes side. Ja i vide kredse
anser man endog indgrebene for at være for rigoristiske under den
nuværende mindre kriseprægede situation.

3. Med hensyn til funktionærkontrakter har de præceptive bestem-
melser i funktionærloven ligeledes i det store og hele gjort en ende på
utilbørlige eller iøvrigt urimelige vilkår i standardkontrakter. Hvad
angår almindelige arbejdskontrakter turde misbrug også være udelukket
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som følge af fagforeningernes stærke magtstilling i vor tid. Hertil kom-
mer, at forskellige lovkomplekser giver arbejderne yderligere beskyt-
telse; som eksempler kan nævnes lærlingeloven, medhjælperloven samt
arbejderbeskyttelseslovgivningen.

4. For forsikring skontr akter s vedkommende har vi den omtalte regel
i F.A.L. § 34, hvortil kommer en temmelig skarp konkurrence selska-
berne imellem. Disse to omstændigheder i forening synes på dette
område at have forhindret større misbrug. Derimod har visse forsik-
ringslignende kontrakter, navnlig de såkaldte abonnementskontrakter
vedrørende vedligeholdelse af maskinanlæg, som ikke falder ind under
forsikringsaftaleloven, fra tid til anden givet anledning til kritik.

5. Med hensyn til entreprisekontrakter og leverancer til byggeri og
anlægsarbejder har de siden 1899 af de interesserede organisationer
udarbejdede og ministerielt approberede »almindelige betingelser for
arbejder og leverancer«, hvis sidste redaktion er af 1951, i det væsentlige
skabt betryggende forhold på dette område. Det er ganske vist en fri-
villig sag, om parterne vil lægge »Almindelige betingelser» til grund for
deres kontraktsforhold. Men i praksis sker det meget ofte. Ved licita-
tioner anvender tilbudsgiverne dog ret hyppigt standardformularer med
forskellige klausuler, der har været genstand for kritik.

6. Hvad angår befragtningsaftaler i almindelighed, er disse jo som
omtalt i vidt omfang underkastet særlovgivning, ligesom de internatio-
nale konventioner samt de internationale aftaler mellem de interesse-
rede parter spiller en betydelig rolle. Hvad specielt angår certepartier
kan eksempelvis henvises til Baltcon-certepartiet af 1908. Hvad der-
imod angår andre transportaftaler på standardvilkår, f.eks. Nordisk
Speditørforbunds standardvilkår, har disse ofte været udsat for kritik,
navnlig standardkontrakternes ansvarsfrihedsklausuler. Dette gælder
også opbevarings- og bearbejdningskontrakter. Her er der utvivlsomt
visse vilkår, som kan føles temmelig hårde. På den anden side er det
min opfattelse, at kritikken i adskillige tilfælde har skudt over målet.
Ofte kan hele problemet, idet det normalt drejer sig om ansvarsfriheds-
klausuler, reduceres til et forsikringsspørgsmål.

7. Ved salg af fast ejendom benytter danske ejendomsmæglere i vidt
omfang trykte standardformularer, som er blevet udarbejdet af deres
organisationer. Men de senere udgaver af disse formularer giver ikke
anledning til alvorlige anker. Derimod ser man undertiden uheldige
standardslutsedler vedrørende parceludstykninger, som er blevet udar-
bejdet af de enkelte udstykningskonsortier. Men på dette område gør
de danske sagførerorganisationer en prisværdig indsats for at komme
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misbrugene til livs. I visse tilfælde vil også regelen i gældsbrevslovens
§ 8 kunne bringes til direkte anvendelse, nemlig når det drejer sig om
sælgerprioriteter på utilbørlige vilkår.

8. Hvad endelig angår salg af løsøre, er dette område det vanske-
ligste at danne sig et skøn over, hvor stærkt behovet er for et effektivt
værn mod urimelige vilkår i standardkontrakter.

Her må det først bemærkes, at den nye afbetalingslov af 1954, navn-
lig ved at stryge den hidtidige 3.000 kr.s grænse for dens anvendelse, i
det store og hele har sat en stopper for misbrug af selve ejendomsfor-
beholdene. Men loven forhindrer naturligvis ikke — bortset fra den
omtalte nye generalklausul i § 8 — at sælgerne i andre relationer kan
indføje ubillige kontrakts vilkår. Og det samme gælder jo vor alminde-
lige købelov som følge af dens manglende præceptivitet.

I de senere årtier er der da også rejst kritik mod ubillige kontrakts-
vilkår i forskellige standardkøbekontrakter. For Danmarks vedkom-
mende er det navnlig salg af maskiner og maskinanlæg samt motor-
køretøjer, der har været i søgelyset. Selv om det, som sagt, er vanske-
ligt at danne sig en klar opfattelse af, i hvilket omfang man kan tale om
egentlige misbrug — maskinfabrikanterne hævder således med stor
styrke, at deres produktionsforhold nødvendiggør klausulerne — er
det nok mit indtryk, at forholdene ikke er så grelle, som de åbenbart
er i Sverige i henhold til professor Knut Rodhes oplysninger. Det er
heller ikke sådan i Danmark, at maskinsælgerne vægrer sig ved at
akceptere deres egne klausuler, når de selv optræder på købersiden.

Hertil kommer, at organisationerne på forskellige områder søger at
formidle modsætningerne mellem køber- og sælgerinteresserne. Som et
udmærket eksempel kan nævnes de af det danske Grosserersocietét
udarbejdede slutsedler vedrørende salg af korn og foderstoffer, som
nyder almindelig anerkendelse. I den seneste tid er det også taget fat
på maskinkontrakterne, forøvrigt også på interskandinavisk og inter-
europæisk basis.

Konklusionen for dansk rets vedkommende af dette lille rundskue
over de vigtigste private kontraktsområder må efter min opfattelse
blive den, at mulighederne for alvorlige misbrug af standardkontrakter
på en række områder er temmelig begrænsede, og rent faktisk får man
heller ikke indtryk af, at misbrugene iøvrigt florerer. På enkelte om-
råder, navnlig ved salg af motorkøretøjer og maskiner samt ved visse
opbevaringskontrakter og fragtkontrakter, må det dog erkendes, at der
er et vist behov for beskyttelse mod ubillige standardkontrakter. På
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disse områder vil man næppe kunne rette på forholdene hverken ved en
generalklausul eller ved at gennemføre detaillerede lovregler, hvorimod
det er sandsynligt, at de værste urimeligheder vil kunne bortfjernes gen-
nem organisationernes arbejde. Derimod ville det efter min opfattelse
ikke være forsvarsligt at stille det betydelige administrative apparat på
benene, som det af referenten fremsagte forslag indebærer, for at komme
de utilbørlige standardkontrakts vilkår til livs; ikke mindst når man også
tager de øvrige betænkeligheder ved forslaget i betragtning. Man kunne
naturligvis overveje at nøjes med at gennemføre forslaget på de områder,
hvor behovet er størst, hvilket også antydes i professor Olssons afhand-
ling. Dette vil naturligvis lette administrationen betydeligt, men på
den anden side vil ordningen givetvis svækkes gennem en sådan ind-
skrænkning; hertil kommer, at denne ikke vil bortfjerne de øvrige
betænkeligheder, og for dansk rets vedkommende finder jeg som sagt
behovet for nyordningen for lille til, at man tør se bort fra betænkelig-
hederne.

Når jeg herved afviser forslaget, må det altså ikke opfattes som en
principiel afvisning, idet forslaget i sig selv efter min mening i flere
henseender er godt. Jeg afviser det kun ud fra den betragtning, at jeg
finder, at behovet for en nyordning for øjeblikket er alt for ringe set i
forhold til ulemperne og betænkelighederne. Skulle derimod situationen
engang i fremtiden ændre sig radikalt, vil der derfor være god grund til
at underkaste det en fornyet overvejelse. Og som følge heraf bør det
indtil videre stå som et memento til erhvervslivet om selv at bortluge de
vildskud, som standardformularer fra tid til anden afsætter.

Professor Knut Rohde (Saltsjöbaden):
Jag skall be att få taga upp några spridda punkter. Referenten har pekat på

den roll som den gamla principen om sedvanans förpliktande kraft spelar beträf-
fande standardkontrakten. Jag undrar, om man emellertid inte här måste göra en
viss reservation. Denna princip har växt fram i ett samhälle, där kontrakten i
teorin och i ganska hög grad också i verkligheten utformades genom »krafternas
fria spel» mellan ett antal oorganiserade företag på ömse sidor eller mellan oorga-
niserade företag och allmänheten. Ett annat läge har uppkommit i och med att vi
inom näringslivet har fått starka organisationer, som delvis har monopolistisk karak-
tär, och det är inte givet, att de principer vi har tillämpat ifråga om sedvanor, som
har växt fram fritt, också skall tillämpas när det gäller sedvanor, som i realiteten
är diktat från ena sidan. Jag tror därför, att principen om sedvanans förpliktande
kraft är under uppluckring, när det gäller den senare typen av sedvanor. Också
har, såvitt jag kan förstå, handelskamrarna i Sverige varit rätt försiktiga med att
påstå, att de allmänt gängse standardformulären har gett upphov till sedvana. Det
finns vissa uttalanden i den riktningen, men de är inte särskilt vanliga, och det är
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förmodligen — såvitt jag såsom utomstående betraktare kan finna — i känslan av
detta nya läge som handelskamrarna varit så pass försiktiga.

Referenten har påpekat, att det vore önskvärt att standardformulären kom till
genom förhandlingar mellan olika grupper. Det finns naturligtvis områden, där man
kan tänka sig att, eventuellt genom myndigheternas medverkan, få till stånd sådana
förhandlingar, exempelvis mellan säljare och köpare, men det finns andra områden,
där ena parten är välorganiserad medan andra parten inte alls är organiserad och
inte kan tänkas organisera sig. Jag tänker på personer tillhörande allmänheten,
som är ute i tillfälliga ärenden, — man köper en diskmaskin en gång i sitt liv
kanske, och det går inte att organisera diskmaskinsköparna. Det går ännu mindre
att organisera en grupp, som vi i Sverige har stort bekymmer med, och som man
kan kalla praktverksköparna — alltså de som köper stora dyrbara bokverk och
sedan finner, att de har gjort en väldigt dum affär. Jag har svårt att se, hur sys-
temet skall kunna fungera i dessa fall, och det är just där, som skyddet behövs bäst.
Vi har liknande erfarenheter från vissa andra områden. Det finns på arbetsmark-
naden i Sverige ett avtal mellan LO och Svenska Arbetsgivareföreningen, enligt
vilket dessa organisationer ålägger sig mycket stora begränsningar i rätten att
använda stridsåtgärder. Organisationerna träffade detta avtal för att avvärja en
lagstiftning. Följden är, att vi nu har dessa parter bundna av ett avtal men att vi
utanför det avtalsbundna området har varken lagstiftning eller något annat. Denna
metod att med avtal reglera de områden, där det finns möjligheter att åstadkomma
kollektiva överenskommelser, medför att man blir utan skydd på de områden, där
skyddet egentligen bäst skulle behövas.

Så vill jag peka på en svårighet i referentens förslag om stadfästelse av avtals-
villkor. Förslaget går ut på, att när ett avtalsformulär är stadfäst, så skall domstolen
inte ha rätt att genomföra en skälighetsprövning. Nu är ju skälighetsprövningen i
princip individuell. Det är tillämpningen av en klausul i det enskilda fallet, som
skall vara uppenbart obillig för att klausulen skall jämkas eller sättas åsido. Det är
därför vanskligt att låta den mera abstrakta skälighetspr övningen vid avtalsformu-
lärets stadfästelse medföra, att man helt avskär möjligheten till den individuella
skälighetsprövning, som senare kan bli behövlig. Det är inte så lätt att överblicka
alla situationer när man prövar formuläret i dess helhet.

Jag har i en uppsats för en tid sedan berört de i Sverige gängse villkoren for
köp av maskiner och påtalat villkorens ensidighet. På sistone har man emellertid i
Sverige kommit igång med en omarbetning av dessa villkor i riktning mot en utjäm-
ning mellan parterna. Man har tagit lärdom av de vid internationella förhandlingar
uppställda villkoren för köp av maskiner och fört över en hel del av dessa till de
svenska formulären. Arbetet tycks inte vara klart ännu, men resultatet kommer
tydligen rätt snart.

På köprättens område är det framförallt vissa problem som är bekymmersamma.
I Sverige har man av gammalt haft en viss benägenhet att i avtalen inta bestämmel-
ser, som innebär att en köpare är bunden under obegränsad tid även om säljaren
uppskjuter leveransen. Man har valt två vägar för detta. Dels underlåter man att
fastställa någon fix leveranstid, med påföljd att det aldrig blir något kontraktsbrott
om leveransen dröjer. Dels säger man, att köparen, även om leveranstiden är
överskriden, inte skall ha rätt att häva avtalet. Jag tror, att detta är en av de
punkter där det kanske finns ett rätt starkt behov av ett ingripande genom
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tvingande lagbestämmelser. Jag anser inte, att man skall tynga köplagen med ett
stort antal tvingande regler, som skett exempelvis med försäkringsavtalslagen, men
däremot tror jag att det finns en och annan punkt där tvingande bestämmelser kan
behövas, och till dem hör nog den punkt jag här har nämnt.

Bankjuristen Pontus Modigh (Lidingö):
En avtalsklausul i ett standardformulär kan vara oskälig över huvud taget,

således i alla eller praktiskt taget alla fall i vilka den kan bli tillämpad. Det före-
faller emellertid sannolikt, att sådana klausuler efter hand skall bli alltmer säll-
synta. Standardformulären lär i flertalet fall utarbetas av organisationer och större
företag och oftast ha dessa en stab av kvalificerade medarbetare, bl.a. jurister. Det
synes osannolikt att icke dessa jurister skulle kunna förhindra generellt oskäliga
avtalsvillkor i avtalsformulären. Problemet med de allmänna avtalsvillkoren upp-
kommer på ett annat plan. Avtalsbestämmelser av denna typ avses bli tillämpade i
ett mycket stort antal fall under en följd av år. Författarna kan naturligtvis ej
alltid Överblicka varje konkret situation, som kan komma att falla in under en sådan
regel. Härav följer, att tillämpandet av regeln i ett speciellt fall kan visa sig oskä-
ligt. Här får man lita till att företaget har tillräckligt gott omdöme för att ej åbe-
ropa regeln. I sista hand kan domstolarna jämka bestämmelsen eller sätta den ur
spel. I Sverige anses domstolarna kunna göra detta med stöd av 8 § skuldebrevs-
lagen eller en analogisk tillämpning av den. — I nu angivna fall finns ej något
utrymme för en förhandsprövning av bestämmelsen och ett fastställelseförfarande.
Ty fastställelsemyndigheten kan i regel lika litet som författarna till standard-
bestämmelsen förutse de säkerligen mycket speciella fall, då en tillämpning av regeln
skulle vara oskälig.

Fastställelseförfarande genom administrativ myndighet synes över huvud möta
principiella betänkligheter. Förfarandet skulle leda fram till ett slags lagstiftning på
ett område, som är föga ägnat för lagstiftning, och utan de garantier för en allsidig
prövning, som ett normalt lagstiftningsärende rymmer.

Att de allmänna domstolarna skulle sättas ur spel utgör också en nackdel med
förslaget. Vill man skapa större rättssäkerhet, skall man ej tränga tillbaka de all-
männa domstolarna.

Behovet av en förhandsprövning har enligt min uppfattning starkt överdrivits.
Det företag, som vid utformningen av sina allmänna avtalsvillkor håller sig på
gränsen till det oskäliga, det företaget bör få skylla sig självt om domstolarna finner
gränsen överträdd.

Docenten Kurt Grönfors (Solna) :
Diskussionen i dag har ju rört sig huvudsakligen om problemet: »Vad skall

man göra med standardavtalen för att förbättra rådande förhållanden?» Jag skulle
vilja passa på att i detta sammanhang resa en annan fråga: »När skall man ingripa,
om man överhuvud skall ingripa? När är tiden mogen för att företa några åtgär-
der?» Detta, menar jag, är en avgörande fråga, när man bedömer hur man skall
ställa sig till hela detta problemkomplex.

Att verkligen överblicka det aktuella sakläget ställer sig mycket svårt, naturligt-
vis därför att det som vi diskuterar berör så oändligt många livsområden. Det krävs
ett ovanligt mångskiftande förråd av speciell sakkunskap för att kunna bedöma



168 Sjur Brækhus

frågan. Själv får jag nöja mig med att ta sikte på en enda sektor av det affärsliv,
som arbetar med standardavtal, nämligen transportverksamheten.

I fråga om denna har jag fått ett starkt intryck av att vi just för närvarande
befinner oss i en period av pågående s.k. självsanering, som är av största betydelse.
Professor Brækhus pekade på det nya Scancon-dokumentet, som erbjuder ett gott
exempel på vad samarbete mellan organisationer på båda sidor kan åstadkomma i
riktning mot förenkling och förbättring. Jag kan komplettera bilden med ett
exempel från en annan del av transporträtten, nämligen lufträtten. Det förhåller
sig så, att efter det andra världskrigets slut en allt större procentuell andel av den
totala mängden transporter utförs på basen av charterkontrakt. Att här verkligen
organisera de olika nyttjarna måste ställa sig oerhört svårt. I praktiken har inter-
nationella handelskammaren åtskilliga gånger fört nyttjarnas talan. Det uppkom-
mer då bara den lilla svårigheten, att en av de främsta ledamöterna i internatio-
nella handelskammarens nämnd för dessa saker samtidigt är en av de främsta leda-
möterna i den internationella flygbolagsorganisationen — det förutsätts tydligen en
mycket långt gående personlighetsklyvning, om vederbörande rätt skall kunna fylla
sitt värv under sådana förhållanden. Själv har jag för några år sedan i en diskus-
sion på skämt framkastat, att man mycket hastigt skulle erhålla basen för en orga-
nisation av nyttjarna av flygtransporter, om varje flygpassagerare vore beredd att
avstå 5 öre varje gång han flög. Verkligheten är som bekant underbarare än dikten:
för en kort tid sedan lär det verkligen ha tillkommit något så utopiskt som en sådan
organisation med säte i London, så det är kanske inte helt omöjligt att organisera
nyttjarna. Nåväl, resultatet av bl.a. den ännu ganska måttliga press, som har utövats
från nyttjarnas sida, har blivit att man inom branschen i ökad omfattning frivilligt
har underkastat sig de för reguljära former av lufttransport gällande tvingande
rättsreglerna, nämligen dem som ingår i den internationella luftbefordringskonven-
tionen. Därmed har konventionen utvidgats till att avse även områden, där man
eljest i princip skulle kunna ställa upp standardavtal med ungefär vilka villkor som
helst.

Jag menar, att detta är en värdefull utveckling, som man inte i onödan bör
störa, medan den pågår. Det förefaller mig inte vara alldeles omöjligt, att det också
inom en eller flera andra branscher, där man bygger på standardavtal, förhåller sig
så, att vi i dag står mitt uppe i en saneringsutveckling, som går i tillfredsställande
riktning. Om denna min förmodan är riktig, anser jag det vara motiverat att dröja
med att överhuvudtaget ingripa. Tiden är helt enkelt inte mogen.

Professor Sjur Brækhus (Oslo):
Herr ordfører, mine damer och herrer.
Jeg hadde lyst til å si et par ord om problemet sett fra sjørettslig synspunkt.

I sjøretten er jo standardformularene velkjent fra gamle dager. Man kan kanskje
være noe i tvil om det riktige ved uten videre å bruke uttrykket standardformular,
av den grunn at det ikke gj elder ett eller et par, men et meget stort antall trykte
formularer. Tidligere ville f.eks. de forskjeilige linjerederier gjerne ha sine egne
konnossementsformularer; hver linje hadde særskilte formularer, og det har hendt
at enkelte rederier har hatt opp til 50 forskjeilige konnossementsformularer i bruk
samtidig. Det medfører en stor ulempe for trafikantene.
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De forskjeilige formularer er nok stort sett overensstemmende, idet de er skre-
vet av etter hverandre. Men samtidig er de på enkelte punkter forskjeilige, slik at
man aldri får den riktige översikt. Domstolen har derfor langt tilbake kommet
trafikantene til hjelp for å beskytte dem mot den usikkerhet og den manglende
översikt som dette formularvesen medfører, idet standardformularene har vært
undergitt en hårdhendt innskrenkende tolkning. Helt har ikke domstolene greid
å beskytte trafikantene på denne maten; som kjent fikk vi derfor på dette område
en utførlig lovregulering av preseptorisk karakter, de såkalte Haagregler.

Imidlertid har den innskrenkede tolkning fremdeles sin betydning som beskyt-
telsesmiddel. Der er nevnt her at de forskjeilige bedrifter kan beskytte seg mot at
vilkårene settes til side ved å gjøre dem ekstra tydelige. De avgjørende klausuler
gjøres helt generelle og de trykkes med fetere sats eller fremheves på annen mate.
Dette har man også forsøkt i sjøretten, men det har vist seg at generaliseringen er
tveegget sverd. Som eksempel kan nevnes de såkalte deviasjonsklausuler, dvs.
klausuler om rederens adgang til å la skipet avvike fra den rette rute. Det har
gjennom årene vært lansert en rekke de vias jonsklausuler, men de er alltid blitt
tolket innskrenkende, og rederne har da tätt det skritt at de har gjort klausulene
helt generelle, det skal være »liberty to call at any port in any order for any
purpose». Men det hjelper dem like lite. En så generell klausul, sier domstolene,
kan man ikke ta på ordet, man må legge inn en begrensning til den rimelige de via -
sjon. Jeg tror man kan si at denne domstolenes kontrollerende tolkning faktisk gir
trafikantene en nesten like god beskyttelse som preseptoriske regler.

Når man taler om standardformularer er det særlig misbruk i form av overgrep
fra den sterke parts side man tenker på. Jeg vil gjerne peke på et annet punkt
som også er ganske påfallende i sjøretten; nemlig det tilfeldige ved bruken av stan-
dardformularer. Det gjelder ikke så meget i linjefarten, som i den fri trampfart,
hvor avtalene sluttes gjennom en skipsmegler, som et langt stykke har herredømme
over kontraktens innhold. Han har sjelden noe særlig godt kjennskap til de for-
mularer han håndterer. Han har en rekke løse klausuler som han k jenner titlen
på, og han tar da et passende utvalg som han vedhefter avtalen. Han forstår ikke
helt hva klausulene innebærer. Rederen har bare et helt overfladisk kjennskap
til dem og befrakteren forstår dem overhodet ikke. Resultatet kan være at man
får en avtale som ingen av de impliserte er klar over hva går ut på. Under slike
forhold synes jeg det må være tillatt for domstolene å stille seg nokså fritt til det de
trykte klausuler sier. Et eksempel fra tidsbefraktningen, hvor man har et meget
kjent og meget brukt formular som heter »Baltime». Dette formuläret, som har
en klausul om »arbitration in London» — voldgift i London — ble brukt for en
rekke tidsbefraktningsavtaler sluttet mellom den norske stat og forskj eilige små-
redere for transport til Finnmark etter krigen. Det oppsto så noen små uoverens-
stemmelser om noen stakkars tusen kroner for tidstapserstatning. Rederen sa her:
vel, vi har funnet ut ved å lese certepartiet at vi skal ha voldgift i London, følgelig
avviser vi straks søksmål i Norge. Nå var det jo slik at bare omkostningene ved
en voldgiftssak i London langt ville overstige tvistebeløpet, hvorpå da befrakteren
anla sak ved de ordinære domstoler og påstod at denne trykte voldgiftsklausul,
som det ikke var noen tvil om innholdet av, måtte settes tilside. Ingen hadde
tenkt på den ved kontraktsslutningen; hadde de tenkt på det, ville de jo åpenbart
ha forandret den til å gjelde voldgift i norsk by. Denne påstand ble tatt til følge.
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Man satte seg simpelthen utöver en ganska klar bestemmelse som i og for seg ikke
var urimelig, men som i det foreliggende tilfelle var ganske upraktisk. Avgjöreisen
ledet jo til noen bitterhet på rederhold; det ble sagt at når man neste gang brukte
Baltime, må man sette en liten asterisk ved »arbitration in London» og så en note
i margen om at »dette mener vi virkelig».

Det forslag som har vært fremsatt av referenten om å la standardvilkårene
stadfestes av en offentlig myndighet, synes jeg er meget interessant; men jeg har
noen tvil med hensyn til om det kan gjennomføres, særlig på det område jeg her
har talt om. Nå forstod jeg referenten som at de internasjonale avtaler stort sett lå
utenfor hans tanker. Sjøretten har imidlertid også en internrettslig side; den regu-
lerer ikke bare den internasjonale transport, også transportkontraktene for kyst-
farten er meget viktige. Når jeg personlig stiller meg noe skeptisk til referentens
forslag, er det fordi jeg tror det vil være forferdelig vanskelig å finne den tiistrek -
kelige sakkyndighet til å gå gjennom disse dokumentene på rimelig tid. Jeg er også
enig i at den kontroll man får når et omfattende formular skal gjennomgåes uten
tilknytning til konkrete tvister, ikke er så god som den etterfølgende kontroll som
finner sted når en enkelt sak ligger til avgjørelse for dommeren. For meg står det
som at det beste botemiddel er å oppmuntre til vedtagelse av »agreed dokuments»,
standardformularer vedtatt ved forhandlinger mellom partene eller dens organisa-
sjoner. Det er nå en tydelig tendens i retning av »agreed documents», samtidig
som man reduserer antall dokumenter. Særlig det siste er i sjøretten ganske
vesentlig. Tempoet tillåter ikke at man studerer hvert enkelt dokument; man må
etterhvert bli kjent med det som trenges. Det har vært nevnt at det ofte mangler
organisasjoner på den ene side. Slik har forholdet vært bl.a. i befraktningsforhold;
men der har utviklingen gått videre, og også befrakterne har nå organisert seg, bl.a.
med henblikk på vedtagelsen av standardformularer. Vi har jo f.eks. for den skan-
dinaviske fart fått et ganske nytt »agreed document», »Scancon», som jeg synes er
et godt eksempel på hva der kan oppnåes av forbedring gjennom slik forhandling.
I »Scancon» har man gjort utstrakt bruk av systemet med alternative klausuler:
Dokumentet har f.eks. en oppregning av alternativer, A, B og C for fordeling av
omkostninger ved lasting og lossing; samtidig sies at hvis partene ikke har valgt et
bestemt alternativ, så gjelder A; derved gjøres det hele »foolproof», slik at man
ikke risikerer å bli stående uten løsning.

Hvis vi förlåter sjøretten et øyeblikk og tenker på kontraktsforhold av annen
art, kan det finnes områder hvor det er vanskelig å stable på benene en organisa-
sjon av »medkontrahenter». Det er mulig at man her fra det offentliges side burde
organisere en representasjon av forbruksinteressene. Vi har i Norge fått det såkalte
forbrukerråd, som bl.a. driver med kvalitetskontroll fra forbrukersynspunkt. Det
ville være overmåte nærliggende at forbrukerrådet også gjennomgikk standard-
vilkår f.eks. for vaskerier, renserier o.l. bedrifter. Gjennomgåelsen måtte ikke ha
noen som helst karakter av obligatorisk kontroll. Bedriftene ville imidlertid kunne
få en slags kvalitetsattest for sine formularer, ved at det på disse ble trykt f.eks.:
»Godkjent efter forhandling mellom Renserienes Forening og Forbrukerrådet».
Dette ville sikkert føre et godt stykke i riktig retning, og domstolene ville kunne gi
ytterligere oppmuntring ved å vise større respekt for og være mere tilbakeholdende
ved kontrollen av slike gj ensidig vedtatte dokumenter.
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Landsretssagfører Feodor Nielsen (Köpenhamn):
De urimeligheder i standardvilkår, som referenten ønsker at bekæmpe, kan

forekomme på to måder. Dels i form af en ren konkret urimelighed. Det kan såle-
des tænkes, at en standardkontrakt i en lang række indgåede kontrakttilfælde kan
være fornuftig og have rimelige bestemmelser, men i et specielt tilfælde kan den
komme til at virke urimelig, og i et sådant tilfælde må der være adgang til prøvelse
ved domstolene i det omfang, som de enkelte landes lovgivning nu tillader det.

Men der findes også, man kan sige typeklausuler, som erfaringsmæssigt virker
urimelige. Referenten nævner selv i sin afhandling, at ansvarsfrihedsklausuler er
meget anvendt og vist meget ofte går betydelig videre, end det egentlig er rimeligt.
Der blev også af en af de forrige talere nævnt spørsmålet om ret til at udskyde leve-
rancer. En anden klausul, som meget ofte, næppe så meget vel i de skandinaviske
lande, som i andre lande, navnlig i Amerika, kan medføre urimeligheder er værne-
tingsklausuler. Det er meget hyppigt, at store forsikringsselskaber har værnetings -
klausuler, hvorved afgørelsen af eventuelle konflikter f.eks. erstatningsspørgsmålet,
flyttes fra forsikringstageres stat over til en anden stat, hvor der gælder for forsik-
ringsselskabet betydeligere gunstigere vilkår, og det har jo den pågældende lille
mand, der tegner en forsikring, ikke den ringeste forestilling om. Den artikel,
som referenten nævner af Ehrenzweig i Columbia Law Review, omhandler netop
sådanne værnetingsklausuler. Ehrenzweigs artikel konkluderer nu iøvrigt i, at dom-
stolene i Amerika ved allehånde kunstgreb faktisk har nået til det resultat, at hvis
der foreligger en adhesion-contract, i denne relation i form af en urimelig værne-
tingsbestemmelse, så bliver den ganske enkelt tilsidesat.

Jeg skal nævne yderligere et typetilfælde, som jeg vil opholde mig et øjeblik
ved, nemlig opsigelsebestemmelser i standardkontrakter. Det er noget, som ken-
des på international basis, og jeg vil som eksempel tage automobilbranchen.

Det er således, at kontrakterne mellem fabrikerne eller importøren på den ene
side og forhandleren på den anden indeholder en lang række klausuler, der indgås
fuldstændig ensartet indenfor hvert land, og er iøvrigt stort set ens for hele verden
bygget over amerikansk mønster. Disse forhandlerkontrakter indeholder bestem-
melser om opsigelse af meget kort varighed. Nogle kontrakter kan siges op blot ved
afsendelse af et anbefalet brev; andre giver 30 dages notice, og enkelte går op til
3 måneder, og det er sådanne regler, der gælder f.eks. for de danske forhandlerkon-
trakter. Dette forhold, at man kan opsige en sådan forhandlerkontrakt med så kort
varsel, vil, hvis den bliver udnyttet, hvad der er sket, give anledning til en højst
ubehagelig situation for forhandleren, og man kan vist nok generelt sige, at en
opsigelsesbestemmelse af denne karakter er urimelig og burde forbydes. I Amerika
har man prøvet at komme problemet til livs først gennem enkeltstatlovgivning. Man
nåede op på, at 19 forskellige stater havde vedtaget love med det formål at for-
hindre sådanne opsigelser, idet de bestemte, at opsigelse kunne ikke finde sted
»without due regard to the equities of said dealer and without just provocation».
Hvordan det nu end har været, så har disse bestemmelser ikke vist sig at være
til større gavn, og da den store katastrofe kom over automobilhandelen i Amerika i
1954, hvor alt salg pludselig standsede, og hvor forhandlerne lå med, jeg tror det var
650.000 biler på lager, som de ikke kunne komme af med, blev der nedsat en kom-
mission »the Interstate and Foreign Commerce Commission», som nu skulle prøve
at udarbejde forslag til en federal lov. Den kom også den 8. august 1956 og
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bestemte, at annullation eller opsigelse af kontrakter skulle udøves »in good faith»,
hvilket vel nærmest kan oversættes ved »efter god forretningsskik». Denne lov har
allerede nu vist sig også at være utilstrækkelig, og der er rejst spørgsmål, om den
er i overensstemmelse med forfatningen.

Der kom dog alligevel noget godt ud af dette forsøg, for under »the Foreign
Commerce Commission»'s behandling af spørgsmålet, som sker ved offentlige afhø-
ringer, hvor bl.a. Ford den 2. var oppe og afgav en meget, meget lang rede-
gørelse, blev automobilselskaberne, de store fabriker, forskrækkede over det røre,
der blev om disse forhold, og begyndte frivillig at ændre kontrakterne. Den første
var General Motors, som nu foruden andre forbedringer tilbød sine forhandlere 5-
årige kontrakter. De andre fabriker er så fulgt efter, dog med mere moderate for-
bedringer.

I Frankrig har problemet været det samme, og der er et lovforslag fremme,
hvorefter automobilforhandlerne skal have 9-årige kontrakter. Jeg ved ikke, om
det nu er blevet vedtaget. I Tyskland har der været diskussion om emnet, og det
har ført til, at de tyske fabriker har ændret lidt på deres opsigelsesbestemmelser.

For Danmarks vedkommende er forholdet, som jeg nævnte, præcis det samme.
Der er fornylig sket det, at en af de store fabriker sagde samtlige forhandlere kol-
lektivt op, idet man ønskede at organisere salget på anden måde ved andre salgs-
linier. Dette medførte, at forhandlerne fandt sammen og indgik en overenskomst,
hvorved de har forpligtet sig til gennem et udvalg at optræde solidarisk og kan true
med boycot og meget andet ubehageligt, hvis ikke de nu får kontrakter, som tilgode-
ser begge parters interesser. Spørgsmålet er imidlertid, om ikke en sådan konflikt
kan løses efter den eksisterende lovgivning i Danmark. Det mener jeg, og det
bliver sikkert også enden på konflikten, hvis ikke parterne kan finde hinanden
godvilligt.

Monopolloven, som professor Vinding Kruse kort nævnte, kom i 1955 og gælder
for private erhvervsvirksomheder, hvor konkurrencen er begrænset inden for et
bestemt område, og lovens formål er blandt andet at forhindre urimelige forret-
ningsbetingelser. Referenten gør i sin afhandling opmærksom på, at loven bliver
praktiseret med forsigtighed i Danmark; men forholdet er det, at man ikke har
mandskab nok til at tage effektiv fat, og jeg ved fra fortrolig hold, at når man
engang får råd til at antage det fornødne mandskab, så vil Monopoltilsynet udvide
sin virksomhed tilsvarende. Jeg tror altså ikke, at man i den øjeblikkelige spag-
færdighed kan lægge noget som helst i, at denne lov skulle få et snævert virke-
område. Tværtimod har jeg under en procedure for ankenævnet mødt det argument
fra tilsynets side, at hvis f.eks. to optikere i en lille by var blevet enige om, hvilke
priser de skulle holde på deres fatninger, så forelå her en monopolistisk virksomhed,
som berettigede Monopoltilsynet til at gribe ind.

Ifølge loven er der altså et tilsyn, som er virksomhedsorganet efter loven. Hvis
tilsynet efter at have foretaget undersøgelse finder, at der foreligger konkurrence-
begrænsning, eller som i dette tilfælde urimelige forretningsbetingelser, så indkaldes
parterne til forhandling og tilsynet søger ved disse forhandlinger at få en ordning
igennem. Jeg ved af erfaring, at tilsynet gør overmåde meget ud af disse forhand-
linger, tilstræber virkelig at få parterne til at mødes, sådan at de, om jeg så må
sige, selv ender med at beslutte den ordning, der skal gælde for fremtiden. Hvis
ikke parterne kan enes, så giver tilsynet et pålæg.
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Et nævn, som af referenten foreslået, er der derfor næppe behov for i Dan-
mark. Det nævnte pålæg kan indbringes for ankenævnet, der består af tre per-
soner, hvoraf en skal opfylde betingelserne for at være højesteretsdommer, en skal
have nationaløkonomisk kundskab, og den tredie person er udpeget af de to største
erhvervsorganisationer i Danmark. Fra dette nævn er der anke til landsretten, og
dette vil jeg meget stærkt understrege, fordi det var et af kardinalpunkterne, da
denne nye og for erhvervslivet så ubehagelige monopollov kom, at man fik adgang
til at indbringe nævnets afgørelse for domstolene. Jeg anser det for meget vigtigt,
at der bevares en sådan adgang, også i tilfælde af, at referentens forslag om opret-
telse af et nævn skulle blive en realitet. Referenten anfører ganske vist, at dom-
merne ikke altid har den fornødne indsigt i forretningsforhold og økonomiske for-
hold, og det er et argument, som han hører hver eneste gang nogen ønsker at tage
et stykke af domstolenes kompetence væk. Så gør man gæledende, ja, men de har
jo ikke begreb om noget som helst andet end jura. Det er nu min opfattelse, at det
er jo netop derfor, de sidder som dommere, fordi de er jurister. Der findes parter,
som vil være i stand til, det må man da håbe for parternes egen skyld, at klar-
lægge de forretningsmæssige og økonomiske problemer, der ligger i en sådan sag
for dommeren. Så skulle han præsumptivt i kraft af sin juridiske uddannelse være
i stand til at afgøre, hvad der er relevant, og hvad der er mindre relevant.

Domstolene, og det har vist sig verden over, er den sidste rest af politisk uaf-
hængig magtfaktor, der er tilbage. Jeg synes, at det må være alle juristers for-
nemste opgave at medvirke til at beskytte domstolene, at bevare så meget som
muligt af domstolenes kompetence. Det gælder ikke blot i forretningsforhold, men
også når det drejer sig om andre sider af den juridiske verden.

Professor Berndt Godenhielm (Helsingfors):
Herr ordförande, mitt herrskap!
Tyvärr har jag inte haft tillfälle att fördjupa mig i den här saken på det sätt,

som jag egentligen hade velat, varför jag här endast kommer att komma med några
spridda reflexioner.

För några år sedan läste jag en bok av en person, japan tror jag han var till
börden, som hette Ichizaki, och som skrev en bok på tre volymer, som heter »Le
droit corporatif international de la vente de soies». Han behandlade standardformu-
lären inom ett inskränkt område, nämligen den internationella sidenhandeln och
ursprungligen, när han började skriva sin bok, så tänkte han, att han skulle se hur
Code Civils regler funktionerar i det här avseendet. Men snart nog kom han under-
fund med, att han fick lägga Code Civil åt sidan och han upptäckte, att här var en
juridisk värld, som var egen för sig. Han konstaterade, att den här sidenhandeln
skedde uteslutande i kraft — eller hur skall jag säga — av sådana här standard-
formulär, och han menade, att i dem kunde man förmärka särskilda kutymer, som
växte fram och som kom till upprepad tillämpning. Det om detta.

Jag är inte av samma mening som professor Olsson ifråga därom, att de s.k.
agreed documents kanske i många fall skulle vara hastverk, där båda parterna vid
en lunch kommer överens om det, som skall komma in i kontraktet. Tvärtom tror
jag, åtminstone torde detta gälla på många områden, att de här kontrakten kommer
till genom ganska grundliga förberedelser från de organisationers sida, som tar del
i utarbetandet av kontrakten. Jag tror att det skulle leda till ett alltför stort ingri-



174 W. E. von Eyben

pande från statsmaktens eller myndigheternas sida att gå in för en stadfästelse av
kontrakten. Visserligen var det ju med en viss försiktighet professor Olsson menade,
att statsmakten där skulle ingripa, men om man låter också en del skälighetsbedöm-
ningar komma med i bilden, så tror jag, att där finns möjligheter till ganska riskabla
situationer. Såsom professor Brækhus menade, så tror jag, att man skall försöka
fortsätta på den väg, som ligger däri, att organisationerna — där det finns organi-
sationer, det blir ju alltid många fall, som faller utanför genom att det inte finns
någon organisation på ena sidan — att dessa organisationer skulle i samförstånd
utarbeta standardkontrakten. Jag kan här hänvisa till ett nytt lagförslag, som jag
själv var med om att utarbeta i en kommitté, som fick sitt arbete färdigt i våras;
det gäller ny hyreslagstiftning. Där har vi observerat betydelsen och användningen
av formulär. Det är ju i ganska stor utsträckning som formulär användes på det
området, och vi ville befordra att vardera intressegruppen skulle ta del i utform-
ningen av de här formulären, och kom till en regel, att när formulär är använt, så
skall det stå antecknat på detta huruvida det är antaget av tvenne sådana motsatta
intressegrupper. Om detta inte är fallet, så skulle formuläret inte gälla i vidare
utsträckning än vad som gäller hyresföremålet, hyrans storlek och något annat
centralt, utan då skulle lagens dispositiva regler träda i stället. Genom den här
regleringen ville man få till stånd ökat samarbete mellan de olika intresseorganisa-
tionerna. Jag tror, att den vägen är det, som man i detta skede bör stanna vid.
Sedan har vi också i det här nämnda förslaget intagit en regel, som motsvarar 8 §
i skuldbrevslagen och 34 § i försäkringsavtalslagen och motsvarande stadgande i
t.ex. svenska hyreslagen, som möjliggör en jämkning enligt skälighetsprövning i
vissa fall, då en klausul leder till uppenbart obilliga resultat. Jag tror inte att
användningen av sådana här standardformulär, som har blivit antagna av tvenne
motsatta intresseorganisationer, skall lägga hinder i vägen för en tillämpning av
generalklausulen i sådana fall, då den kan vara av behovet påkallad. Vi skulle då
få alla de här reglerna, som opererar här, dels de nämnda reglerna om standard-
formulär, dels de antydda reglerna om obillighet, oskälighet, och jag tror att detta
skulle vara tillfyllest också på andra områden än på hyresrättens område.

Professor W. E. von Eyben (Köpenhamn):
Som ordfører for monopolrådet i Danmark vil jeg gerne komme med et par

bemærkninger, skønt jeg ellers mener, at spørgsmålet, som vi diskuterer idag, er
blevet belyst fra så mange sider, at man kan danne sig en forestilling om, hvor den
almindelige stemning drejer hen. Jeg vil gerne supplere min kollega, Anders
Vinding Kruses udmærkede indlæg med en enkelt oplysning, som måske kan have
en vis interesse med henblik på det forslag, som er fremkommet.

Man har nævnt de danske pantebrevsformularer, som jo er en slags standard-
formularer og til en vis grad udarbejdede af justitsministeriet, men netop også kun
til en vis grad. Private foretagender, f.eks. kreditforeninger, kan få justitsministe-
riets godkendelse af pantebrevsformularer og har opnået godkendelse i vid udstræk-
ning, uanset at justitsministeriets egne formularer i og for sig synes at kunne dække
alle interesseredes behov. Vi har på den måde fået ikke mindre end ca. 50 forskel-
lige formularer. Det er vist almindeligt anerkendt, at det er gået således, at minis-
teriet blankt har accepteret alle forslag. Jeg tør ikke påstå, at der i disse 50 for-
mularer findes ligefrem utilbørlige bestemmelser. Jeg tør ikke engang sige, at der
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findes åbenbart ubillige bestemmelser, men så meget er sikkert, at der findes
uheldige bestemmelser, og der findes endda bestemmelser, der er i strid med nyere
lovgivning. Ikke desto mindre har de passeret uantastet, og man befinder sig åben-
bart vel derved. Jeg er derfor bange for, at en sådan godkendelsesmyndighed vil
ende enten i den ene eller den anden grøft, og begge dele er lige galt. Enten lader
man alt eller næsten alt passere uantastet, eller også ender man i den anden grøft,
hvor man begynder at snage i forretningslivets forhold på en måde, som vil frem-
kalde en meget stærk reaktion. Herved kommer jeg så til det, der var det væsent-
ligste for mig. Man har henvist til, at den danske monopollov fra 1955 skulle inde-
holde rige muligheder for at gribe ind overfor urimelige forretningsbetingelser, blot
man kan få det fornødne mandskab. Her vil jeg gerne ex cathedra sige, at man
ikke i det danske monopoltilsyn nærer ønske om at udøve en sådan kontrol. For
det første er det aldeles udelukket på visse områder, som er vigtige i denne forbin-
delse, idet forsikringsselskaber og banker helt falder udenfor monopoltilsynets kon-
trol. Men dernæst er det en forudsætning for indgriben, at der består en konkur-
rencebegrænsning af et væsentligt omfang. Hvis det danske monopoltilsyn ville
sætte sig op som diktator over forretningslivet og sætte sig til at kritisere forret-
ningsbetingelser i en sådan udstrækning, at vi kunne komme praktisk talt alle eller
dog de fleste uheldige standardformuleringer til livs, ville der sikkert fremkomme
et lovforslag om ophævelse af monopoltilsynet. I det hele taget vil en sådan kontrol
kræve et apparat, som ikke står i noget som helst rimeligt forhold til de fordele,
der kan opnås. Jeg har så megen tillid til domstolene, såvel i Danmark som i de
øvrige nordiske lande, at de vil finde vej frem ved hjælp af fortolkninger, ved hjælp
af anvendelse af forskellige spredte lovbestemmelser, og almindelige grundsætninger,
at man i hvert fald vil kunne hjælpe endog »pragtværkskøberne». Vi har i hvert
fald fra de seneste år nogle domme, som viser, at domstolene i Danmark har grebet
ind overfor nogle bestemmelser i pantekontrakter, udformet af de danske hoved-
banker. Der var ikke spor tvivl om, at ordene i kontrakten hjemlede en videre-
gående løsning, men domstolene fandt, at dette resultat var urimeligt, og fortolkede
derfor kontrakten på en indskrænkende måde. Jeg tror, at domstolene med eller
uden hjemmel i loven vil gribe ind overfor lignende kontraktsbestemmelser, og det
håber jeg vil være tilstrækkeligt til at klare os et stykke tid fremover.

Referenten, professor Curt Olsson (Helsingfors):
Det har under diskussionen framhållits, att missbruken av standardformulär inte

antagit sådana proportioner, att lagstiftaren behövde ingripa. Jag har inte för min
del haft några möjligheter att mäta missbrukens omfång och jag tar inte heller
någon definitiv ståndpunkt för egen del till behövligheten av ny lagstiftning. För
vårt land finns det nog områden, där missbruken är ganska betydande, vilket ju
inte innebär att flertalet företagare ens inom sådana branscher behövde göra sig
skyldig till missbruk. Jag tänker särskilt på försäljningen av s.k. bostadsaktier och
alldeles speciellt på bostadsaktier i nybyggen. Det är emellertid ett internt fin-
ländskt problem, skulle jag tro.

Några av talarna har synbarligen inte uppfattat mitt referat riktigt på alla
punkter. Meningen med stadfästelseförslaget har ju, såsom jag redan i dag påpekat,
inte varit att diktatoriskt påtvinga näringslivet något, som det inte önskar, utan att
ställa till dess förfogande en apparat, som ett företag kunde begagna om det så
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önskade. I själva verket går förslaget närmast ut på att skapa två klasser av stan-
dardformulär, nämligen de auktoriserade och de icke auktoriserade. Skillnaden
mellan dessa klasser skulle ligga i att de civilrättsliga verkningarna voro olika.
Domstolarnas prövningsfrihet skulle öka i fråga om den senare klassen men minska
i fråga om den förra; det är sålunda inte fråga om att generellt minska dom-
stolarnas inflytande. En sak för sig är, att jag inte för min del är någon varm
anhängare av allmänna stadganden av typ skuldebrevslagens 8 § med dess indivi-
duella skälighetsprövning. Och om man bortser från Sverige kan man inte heller
säga, att vi nordiska jurister allmänt skulle uppfatta den princip paragrafen bygger
på som en generell regel på kontraktsrättens område.

Jag ville slutligen också säga, att jag ingalunda är någon motståndare till agreed
documents. Tvärtom. Auktorisationsförslaget syftar ju bl.a. till just att i ökad
utsträckning inspirera till och möjliggöra underhandlingar och avtal om formulärens
innehåll; partsrepresentanter skulle kunna tillsättas t.o.m. för oorganiserade grupper,
sådana som »praktbandsköparna». Professor Godenhielm trodde, att jag skulle leva
i den föreställningen, att agreed documents ofta skulle utgöra hastverk. Detta visar,
att han, såsom han själv framhöll, inte riktigt fördjupat sig i referatet. Det jag
avsett är, att det kan förekomma fall, då den ena parten inte nämnvärt kunnat
påverka formulärets innehåll; i sådana fall borde formuläret, trots att det formellt
är ömsesidigt, behandlas som ett ensidigt formulär.

UTSÖKNINGSFÖRFARANDET OCH DET

MODERNA SAMHÄLLET.

(Se bil VII)

Referenten, professor Per Olof Ekelöf (Uppsala):
Mina damer och herrar!
Som framgår av min uppsats 1 kan i de nordiska länderna vanliga

förmögenhetsrättsliga fordringar inte verkställas i gäldenärens avlö-
ning, i annan mån än denna är förfallen.2 Sådan s.k. l ö n e -

1 Då jag avlämnade manuskriptet till min uppsats, var detsamma ej i tryck -
värdigt skick. Jag utgick nämligen från att jag skulle beredas tillfälle att läsa kor-
rektur på uppsatsen. Då detta visat sig vara ett misstag från min sida, har uppsat-
sen kommit att bli bemängd med en del tryckfel, språkliga onöjaktigheter och sak-
ligt mindre riktiga uppgifter. Vidare äro ordalagen på sina håll sådana, att dessa
inte utgöra något adekvat uttryck för vad jag menat. Trots dessa brister tror jag
dock att själva tankegången skall vara begriplig.

2 Denna uppgift har befunnits helt oriktig i vad angår Finland. Enligt gällande
finsk rätt kan ett utmätningsbeslut nämligen omfatta även i framtiden förfallande
lönebelopp. Mina bristande kunskaper i finska språket förklarar att jag ej upp-
märksammat detta. Då emellertid det verkliga förhållandet inte heller framkom
under debatten på Juristmötet, skall jag be att i efterhand få lämna följande kom-
pletterande upplysningar rörande finsk rätt. Desamma har jag hämtat ur material,


