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AFBESTILLINGSRET I KONTRAKTSFORHOLD
Se bilag II

Referenten, høy ester etts advokat Per Brunsvig, Norge.
Herr formann, mine damer og herrer! I all rett er det et vesentlig trekk at
den søker på etablere orden og stabilitet. Men denne stabilitet skal gjelde
for økonomiske og sosiale forhold som stadig forandrer seg. Ut fra en slik
betraktning er det blitt sagt at »all thinking about law has struggled to
reconcile the conflicting demands of the need of stability and the need of
change«.

I dette perspektiv kan man også se det kontraktsrettslige problem som er
dagens diskusjonstema. Problemet er om den ene av partene skal kunne
omdanne det kontraktsforhold som bestillingen har etablert, slik at retts-
virkningene blir andre enn de ville vært etter den avtale som partene var
enige om. Dette spørsmål har røtter helt ned til de grunnleggende problemer
i kontraktsretten: Hva er grunnlaget for at sammfunnet i det hele tatt stiller
sin autoritet til disposjon for opprettholdelse av private avtaler og hva betyr
det rettslig at man er bundet av en avtale?

Men om perspektivet kan rekke langt, så er problemene aktuelle og virke-
lighetsnære nok. Vi företar alle iblant avbestillinger i det daglige liv — av
teaterbilletter, flybilletter, hotellreservasjoner o. s.v. Avbestillinger er heller
ikke noet usedvanlig fenomen i forretningslivet. Særlig i tider med tilstram-
ming av de økonomiske forhold kan man møte avbestillinger på mange
områder. Iblant kan slike avbestillinger eller forsøk på avbestillinger ha stor
økonomisk rekkevidde, f. eks. ved kansellering av byggekontrakter for skip,
avbestilling av entreprenørkontrakter for anlegg eller hus, eller av kontrakter
om spesialmaskineri til industrien o. s.v.

Problemet er ikke nytt. I store industriland utenfor Norden er en avbestil-
lingsrett i visse kontraktsforhold for lengst anerkjent ved positive lovregler.
I nordisk rett er imidlertid spörsmålet usikkert og uklart. I årene etter siste
krig er problemet blitt tatt op av forskjellige nordiske forfattere. Selv om de
fleste prinsipielt uttaler seg i favør av en eller annen form for avbestillingsrett,
varierer synspunktene og konklusjonerne ganske meget. Som et utgångspunkt
for drøftelsene i dag, har jeg derfor i det trykte referat søkt å gi en forholdsvis
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utførlig översikt over de reelle problemer og de rettslige synspunkter. I den
tid som nu er tilmålt for denne innledning kan jeg bare nevne noen hoved-
punkter.

I nordisk teori er det ikke en gang fullstendig enighet om hva man skal
forstå med begrepet »avbestillingsrett«. I det trykte referat har jeg som en
avgrensning av det emne som skal drøftes, foreslått følgende definisjon: Rett
til avbestilling foreligger for en part, når han ved erklæring til sin medkontra-
hent kan gjennomføre at naturaloppfyllelse bortfaller mot erstatning av det
derved voldte økonomiske tap. En avbestilling i denne forstand vil ikke si at
kontrakten opphører, men at den endres derhen at det ikke skal foretas natural-
oppfyllelse, mens kontrakten for øvrig fastholdes som økonomisk realitet.

I referatet har jeg også foreslått at diskusjonen i første rekke skal konsen-
treres om ett kontraktsforhold, nemlig avbestilling av til virkningskontrakt er,
slik at man kan prøve å konkretisere problemene noe.

Utenfor den ramme som definisjon gir, faller alle forhold hvor natural-
oppfyllelse bortfaller uten erstatningsansvar, som f. eks. ved hevning, ugyl-
dighet, ved rettmessig oppsigelse o. s.v.

De lege lata er det ikke så meget å si om spørsmålet. I nordisk rett er det
få lovregler, som positivt hjemler en avbestillingsrett. Vi har regiene i de
danske, norske og svenske kommisjonslovers § 46, med de tilhørende erstat-
ningsregler i §§ 50 og 51. Det er også vanlig å nevne § 131 i de nordiske sjø-
fartslover om tilbaketreden fra fraktavtaler i denne forbindelse. Det viktigste
ved disse lovreglene er kanskje bare det at de viser at tanken om en av-
bestillingsrett har ikke vært fremmed for våre lovgivere.

Vi har efter min mening ingen lovregel i nordisk rett som positivt forbyr
at det foretas avbestilling. Enkelte forfattere har riktignok villet gi kjøps-
lovens § 28 en slik betydning. De mener da at § 28 avskjærer adgangen til å
foreta avbestilling, for de tilvirkningskontrakter som efter § 2 går inn under
kjøpsloven — altså i tillfelle hvor seigeren holder materialene — mens man
skal stå fritt så snart man kommer utenfor den ramme som 8 2 srir.

O O

De utenlandske lover som anerkjenner en avbestillingsrett har ingen slik
sondring. Det vil etter min mening virke eiendommeligt om man i vår rett
skulle etablere en slik forskjellsbehandling på grunn av kjøpslovens system
til tross for at avbestillingsspørsmålet, så vidt jeg vet, overhodet ikke var på
tale under lovens forberedelse og ikke er direkte behandlet i loven. § 28 regu-
lerer forholdet ved forsinkelse med betaling av kjøpesummen. Man finner
intet i paragrafen om den situasjon, at bestilleren positivt erklærer at han
ikke vil motta naturaloppfyllelse, men isteden vil betale full erstatning for
selgerens oppfyllelsesinteresse. Jeg tror også det er riktig å si at kjøpslovens
regler ble utarbeidet vesentlig med varehandelens behov for øyet, og man
bør vel da være noe försiktig med å anvende kjøpslovens regler på tilvirknings-
kontrakter, i hvert fall når disse gj elder levering av kompliserte spesial-
maskiner o. 1., som er fremstillet for en bestillers spesielle behov. For min del
kan jeg ikke se at kjøpsloven gir noen bindende regler som avskjærer adgangen
til å foreta avbestilling. Den såkalte »fastholdelsesretten« må man i tilfelle
utlede av kontrakten og de almindelige avtalerettslige regler uten at regelen
om forsinkelse med betaling av kjøpesummen i § 28 kan få selvstendig be-
tydning i denne sammenheng.
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En side av problemet de lege lata er også spørsmålet om hvilke tvangs-
midler som står til disposisjon for den som eventuelt vil kreve kontrakten op-
fylt efter dens opprinnelige innhold.

Hvis tilvirkeren vil avbestille, blir det spörsmål om hvilke midler den annen
part har til å tvinge gjennom naturaloppfyllelse. I nordisk rett er hoved-
reglen at en part kan forlange dom for en naturaloppfyllelse av kontrakten.
I norsk og svensk rett kan slik naturaloppfyllelse gjennomtvinges ved bruk
av tvangsmulkt selv om den bare gir et indirekte pressmiddel. En slik adgang
til å anvende tvangsmulkt har man imidlertid ikke i dansk rett. Hovedreglen
er der at ethvert krav på eksekusjonsstadiet vil bli konvertert til et erstatnings-
krav. Interessant også i relasjon til vårt emne er regelen i den danske retts-
pleielov om at dommeren i tvilstilfelle heller skal utmåle en rikelig erstatning
enn utsette domshaveren for å lide et tap ved at dommen ikke efterkommes.

I enkelte land vil mislighold av kontrakten som hovedregel bare medføre
erstatningsansvar. I disse land kan man altså ikke få dom for naturaloppfyllelse.
Dette gjelder bl. a. som hovedregel i England. I slike tilfelle vil en avbestil-
lingsrett nærmest følge som en konsekvens av selve sanksjonsmekanismen.

Hvis det er bestilleren som vil foreta avbestilling, tror jeg tvangsmidlene vil
ha mindre interesse. Bestillerens vesentlige plikt er å betale kjøpesummen.
En inndrivelse av kjøpesummen reiser ikke særlige problemer. Normalt har
bestilleren ingen plikt til å motta levering av ydelsen.

I det trykte referat har jeg redegjort en del for de reelle problemer. For
spørsmålet om man har behov for en avbestillingsrett blir det særlig bestille-
rens forhold som får betydning — spørsmålet er hvilke konsekvenser en gjen-
nomføring av kontrakten eventuelt vil få for bestilleren. Ved en kontrakt med
lang leveringstid kan utviklingen f. eks. ha medført at den bestilte maskin
eller konstruksjon, teknisk sett er blit foreidet, eller de økonomiske forhold
kan ha endret seg, slik at driften av den ikke vil bli lønnsom. Spørsmålet
blir så om bestilleren allikevel må stå ved kontrakten, hvis han erklærer at
han ønsker å bli fri mot å betale full erstatning for tilvirkerens oppfyllelses-
interesse.

Her kommer så tilvirkerens problemer inn. De gjelder de konsekvenser
som en avbestilling vil få for ham. Spørsmålet er hvilke vanskeligheter og
tap en avbestilling vil medføre for ham sett i forhold til de fordeler som han
hadde sikret seg ved kontrakten.

Det vil antagelig ikke ha den samme reelle interesse for en tilvirker selv å
opptre som avbestiller. Selvfølgelig kan omkostningene stige slik at utførelse
av en kontrakt vil føre til tap for tilvirkeren. Men med omkostningene vil ofte
også ydelsens salgsverdi stige, og da en avbestilling bare kan foretas mot full
erstatning av medkontrahentens tap, vil tilvirkeren ofte være like langt.

Men man kan ikke bare se på partenes subjektive forhold, man må også
vurdere de totale virkninger for samfunnet. Det viktigste spørsmål er kanskje
om en gjennomføring av kontrakten totalt sett vil føre til et spill av økono-
miske verdier eller ikke.

De momenter som jeg her har nevnt er spesielle for tilvirkningskontrakter
og kanskje særlig for kontrakter som gjelder fremstilling av kostbare spesial-
gjenstander. I slike forhold kan avbestillingsproblemene bli særlig påtrengende
og ha krav på en inngående vurdering. Men den lærdom som man kan trekke



Afbestillingsret i kontraktsforhold 83

ut av disse situasjoner er selvfølgelig bundet til de spesielle forutsetninger.
Ved andre tilvirkningskontrakter, f. eks. angående fremstilling av standard-
varer eller for kontrakter om andre forhold enn tilvirkning som f. eks. transport,
leie, forlagsvirksomhed kjøp av ferdige varer o. s.v. kan problemene og kon-
klusjonene bli annerledes.

I nordisk teori kan man særlig peke på to hovedsynspunkter. Enkelte for-
fattere vil godkjenne en avbestilling, hvis avbestilleren har en akseptabel
grunn eller en »tvingende« grunn til å avbestille. Det er også blitt hevdet
at avgjøreisen må bygge på en konkret avveining av bestillerens og tilvirkerens
interesser. Disse synspunkter ligger nær opp til forutsetningslæren. I virk-
ligheten vil det selvfølgelig bli en flytende overgang fra forutsetningstillfellene,
hvor en part blir fri av en kontraktforpliktelse fordi en relevant forutsetning
svikter, over mellomløsningene med ugyldighet eller hevning mot erstatning
av den negative kontraktsinteresse til de tilfelle, hvor det foretas avbestilling
mot erstatning av hele oppfyllelsesinteressen. Det kunne sikkert ha sin interesse
å se i sammenheng de situasjoner som fører til disse forskjellige rettsvirkninger,
men det blir i all fall ikke tid til å gå nærmere inn på dette nu.

Det annet hovedsynspunkt i den gruppen som er i favør av en avbestillings-
rett, representeres av de forfattere som for avgrensede områder vil godta en
avbestillingsrett uten angivelse av spesiell grunn. Disse forfattere kan søke
støtte i de tyske, franske, sveitsiske og amerikanske rettsregler som er gjengitt
i referatet. Den vesentligste beskyttelse mot en altfor omfattende eller utidig
bruk av avbestillingsretten vil ligge i erstatningsregelen. Den som företar
avbestilling, må betale full erstatning til motparten uten selv å få annet igjen
enn at han blir fri for ytterligere ansvar efter kontrakten.

En kjerne i avbestillingspørsmålet er om motparten blir pliktig til å inn-
stille arbeidet og i det hele företa det som er rimelig for å søke tapet begrenset.
I mine avsluttende bemerkninger i det trykte referat har jeg søkt å trekke opp
retningslinjer for når man må akseptere en avbestillingsrett som inkluderer en
plikt for den annen part til å foreta det som er rimelig for å søke tapet be-
grenset.

Enkelte har villet utlede en slik plikt av den erstatningsretslige regel om at
skadelidte etter evne må søke å begrense tapet. Jeg tror imidlertid ikke det
har noen avgjørende betydning for dette spørsmålet om man ser avbestillingen
som et kontraktsbrudd eller ikke. Et vesentligt grunnlag for anerkjennelse av
avbestillingsretten er at man ønsker at unngå et samfunnsmessig sett uheldig
spill av verdier. Men kan dette begrunne selve avbetalingsretten, må det også
kunne føre til den konsekvens som sikter mot samme mål, nemlig at tilvirkeren
ved avbestilling skal innstille arbeidet slik at tapet ikke blir større enn nødven-
dig. Det er avgjørende for fradragsspørsmålet må i det hele tatt være de
reelle hensyn og ikke om man velger det ene eller det annet konstruktive
utgångspunkt.

Det er en avgjørende forutsetning at tilvirkeren får full erstatning for sitt
tap. Ofte vil det være vanskelig å fastslå tapets størrelse. Bevisproblemene kan
være store i slike tvister. Hvis imidlertid tilvirkeren har gitt de opplysninger
om egne forhold som det er rimelig å forlange av ham, antar jeg at en even-
tuell tvil om tapets størrelse må gå ut over den som skal betale erstatningen.
Er det ikke mulig å gi tilvirkeren full kompensasjon, f. eks. fordi også vesent-
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lige interesser av ikke-økonomisk art kommer inn i biidet, må konsekvensene
bli at det ikke kan foretas avbestilling.

Et problem kan det også være å finne det skjæringstidspunkt, som skal være
avgjørende for beregning av erstatningen. Med våre uklare rettsregler kan
selv en meget lojal og fornuftig part komme til å hevde at avbestillingen ikke
er rettsmessig og fortsette arbeidet. Man må nok iblant innrømme tilvirkeren
en viss tid til å områ seg. Men på den annen side vil avbestillingsrettens prak-
tiske betydning og muligheten for gjennom den å unngå tap bli større, hvis
partene normalt selv må bære følgene om de vurderer den rettslige situasjon
uriktig.

Rettsteknisk ville det være uheldig om man på dette område skulle legge
avgj ørende vekt på en konkret interesseavveining. Den som skal avgj øre om
han skal innstille eller fortsette et stort og kostbart arbeide, har behov for klare
retningslinjer. Man må derfor forsøke å formulere regler som gjennomsnitlig
virker rimelige og som gir fornuftige og holdbare løsninger i de typiske tilfelle.

Mot avbestillingsretten har man særlig påberopt behovet for at forretnings-
livets menn skal kunne stole på at inngåtte avtaler blir oppfylt. Utviklings-
landene kan vel i våre dager gi et aktuelt eksempel på hvor vanskelig det kan
være å utvikle det økonomiske liv, hvis tilliten mangler. I våre sammfunn
er imidlertid bildet mere nyansert. Det er kanskje så at legmannen ofte
opererer med nokså absolutte rettsregler, men juristene vet jo at til en regel
hører det også unntak. Det er gjort mange inngrep i den alminnelige regel
om at avtaler skal holdes, og forretningslivet synes å trives ganske utmerket
med den ordning at avtaler ikke altid blir bindende efter sit eget innhold.
Hovedreglen om at avtaler skal holdes gir heller ikke noen veiledning om
under hvilke betingelser en kontraktsmessig förpliktelse allikevel kan falle
bort eller bli omdannet.

Ved vurdering av vårt problem er det mange forhold som må tas i betrakt-
ning. Men jeg tror særlig at det er to momenter som kommer i forgrunnen
når det er spørsmål om å anerkjenne en avbestillingsrett. Det ene er at en
naturaloppfyllelse kan bety et spill av økonomiske verdier og kanskje av store
verdier. Det annet er, at det hele tiden er en forutsetning at tilvirkeren får
full erstatning, slik at han ikke lider noe økonomisk tap. For så vidt betyr
avbestillingen et nokså begrenset inngrep i tilvirkerens kontraktmessige rettig-
heter. I disse momenter ligger der efter min mening et grunnlag for en be-
grenset anerkjennelse av en avbestillingsrett.

Hvis en avbestillingsrett skulle etableres ved lov, er det mulig at man burde
lage en regel efter mønster av de tyske, sveitsiske og franske lovregler. Men
når man i dag skal forsøke å formulere det prinsipp, som man antar at dom-
stolene i de nordiske land sannsynligvis vil følge uten slik lovhjemmel, står
man ikke så fritt og må være forsiktigere. Ut fra de momenter jeg har pekt
på og ut fra den prinsipielle tilslutning som forskjeilige nordiske forfattere har
gitt avbestillingsretten, anser jeg det for min del som sannsynlig at i hvert
fall domstolene i Norge, som en hovedregel vil godta at bestilleren kan foreta
avbestilling av en til virkningskontrakt. Men mer enn en hovedregel er det
ikke. I referatet har jeg pekt på 4 reservasjoner.

Ut fra den betraktning at der er et hovedformål å unngå et samfunnsmessig
sett uheldig spill av økonomiske verdier, har jeg for det første foreslått at av-



Afbestillingsret i kontraktsforhold 85

bestilling ikke skal aksepteres, hvis tilvirkerens tap på grunn av avbestillingen
vil bli større enn det tap en gjennomføring av kontrakten eventuelt vil påføre
bestilleren. Avbestillingen bør totalt sett være økonomisk fördelaktig. Jeg er
oppmerksom på at denne reservasjon kan reise vanskelige bevisspørsmål og
kan føre til at avgj øreisen må bygges på usikre skjønsmessige forhåndsvurde-
ringer.

For det annet mener jeg at avbestilling ikke bør kunne foretas, hvis til-
virkeren ikke kan skaffes full kompensasjon gjennom erstatning. Det er en
avgj ørende forutsetning for avbestillingsrett at den ikke skal føre til tap for
tilvirkeren. Her kan det da komme inn problemer, som f. eks. hensynet til
utførelse av etterfølgende kontrakter, tap av goodwill, inngrep i interesser av
ikke-økonomisk art o. s. v.

For det tredje antar jeg at på et visst punkt i fremstillingen vil arbeidet være
kommet så langt at det ikke lengre er rimelig å tilläte en avbestilling. I refe-
ratet har jeg brukt den formulering at avbestilling ikke bør godkjennes, når
tilvirkningen er kommet så langt at den økonomiske fordel ved å fuliføre
arbeidet er større enn omkostningene ved det.

Endelig bør, og det er den fjerde reservasjon jeg har nevnt i referatet, til-
virkningskontrakter som g j elder fremstilling av standard varer neppe kunne
avbestilles. Denne reservasjon er i samsvar med den ordning som bl. annet
g j elder efter de tyske lovregler og reservasjonen har også støtte i norsk retts-
praksis. Standardvarer som allikevel vil bli fremstillet, de må bestilleren kunne
omsette like godt som tilvirkeren.

Med disse unntakene har jeg bare ment å peke på noen reservasjoner, som
jeg antar man bør ta, hvis man i prinsippet vil anerkjenne en avbestillingsrett
for bestilleren ved kontrakter om tilvirkning. Det er meget mulig at man
også må gjøre andre innskrenkninger i hovedprinsippet. Detaljene og de
nærmere formuleringer kan i høy grad diskuteres, akkurat som selve hoved-
problemet reiser mange spørsmål og har mange sider, som jeg ikke har kunnet
komme inn på i denne innledning.

Errata: I theserne (bilag 2) side 5, linje 7 nedenfra er ordene »om han stod
fritt« falt ut mellom ordene »kunne« og »skaffe«.
I note 3 skal henvisningen være til s. 29-30 ikke s. 25, og i note 12
til s. 18, ikke s. 14.

Korreferenten, professor, jur. dr. Kurt Grönfors, Sverige.
Till en början vill jag uppriktigt lyckönska referenten till hans värdefulla
juristmötesavhandling. Utan att låta sig distraheras av allsköns detaljer har
han koncist och skarpt preciserat de grundläggande frågorna, samtidigt som
han har motiverat sin uppfattning om hur avbeställningsrätten bör utformas
i modern nordisk rätt. Avhandlingen utmynnar i en rad teser. Låt mig redan
från början säga ifrån, att jag för egen del i allt väsentligt kan instämma i vad
där sägs. Men detta betyder också, att referenten verkligen har gjort upp-
giften svår för sin korreferent. Jag har inte fördelen av att kunna liva upp
mitt anförande med eldande stridsappeller, riktade mot referentens teser,
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utan får nöja mig med några kompletterande reflexioner i syfte att starta
debatten.

Ett egendomligt förhållande slår en omedelbart, när man betraktar rätts-
institutet avbeställningsrätt ur komparativ synvinkel.

I exempelvis tysk och schweizisk rätt är avbeställningsrätten kodifierad. I
rättsordningar, där så har skett, betraktas den i dag som något självklart,
något som inte fordrar särskild motivering. I nordisk rätt saknar vi en sådan
kodifikation men har från tysk rätt importerat avtalstypen arbetsbeting, var-
till ju brukar anses begreppsligt höra en avbeställningsrätt. Inte desto mindre
har avbeställningsrättens existens och utsträckning under de senaste år-
tiondena varit föremål för intensiv debatt i de nordiska länderna, varvid
somliga jurister t. o. m. förnekat att avbeställningsrätten ens i någon ut-
sträckning är erkänd. I likhet med adjunkten Örtstedt i Hjalmar Gullbergs
diktcykel »Ensamstående bildad herre« har avbeställningsrätten tydligen varit
»så hänsynsfull, att de har tvivlat på hans existens«.

Vad kan då vara skälet till att man i nordisk doktrin har ställt sig så tveksam
till detta rättsinstitut?

Ett skäl kan vara följande. I den mån en avbeställningsrätt icke är förenad
med någon skadeståndsskyldighet, föreligger givetvis en mycket svag parts-
bundenhet på den avbeställningsberättigades sida, och avtalet blir då vad man
brukar kalla haltande. Referenten har som exempel omnämnt kutymer rörande
rätt att avbeställa teaterbiljetter, hotellreservationer o. d. Haltande avtal er-
kännes i viss utsträckning i nordisk rätt. Man har icke dragit sig för att tala
om »avtal« även i fall, där det icke uppstår några andra rättsverkningar än
de som redan ett anbud medför, t. ex. avtal om öppet köp för den händelse
köparen icke ens är villkorligt förpliktad (såsom enligt köplagen 60 §) utan
helt fri. Ett annat exempel erbjuder den situationen, att en person har ingått
avtal med en enligt vad han visste omyndig medkontrahent och saknade
anledning anta behörighet för den omyndige att sluta avtal; han är då bunden
under så lång tid som erfordras för förmyndarens godkännande, medan den
omyndige själv under samma tid är obunden. Vidare må erinras om det mot-
svarande rättsläge, som under tiden fram till vederbörande huvudmans even-
tuella godkännande i efterhand anses råda, om någon ingår avtal med en
person, som icke haft erforderlig fullmakt, och detta varit bekant för med-
kontrahenten. Den som ingår avtal med ett ännu icke registrerat aktiebolag
utan att känna till att bolaget var oregistrerat äger under vissa omständig-
heter ensidigt frånträda avtalet enligt den svenska aktiebolagslagen 29 §.
Såsom av det nyss omnämnda exemplet framgår kan det förekomma, att
haltande rättslägen utbildas på grund av handelsbruk. Vad svensk rätt be-
träffar kan man t. o. m. på formalavtalens område, där motviljan för haltande
rättslägen rimligen måste antas vara ännu större än vid övriga avtalstyper,
finna att domstolar undantagsvis har godtagit konstruktionen haltande avtal.

Även om man sålunda kan leta fram åtskilliga exempel på att haltande
rättslägen godtas, kan helt allmänt sägas, att dessa företeelser betraktas med
mycken misstro. De nordiska rättsordningarna är i själva verket präglade av
ett slags horror vacui i den meningen, att man försöker uppnå ömsesidighet i
kontraktsbundenheten. I den mån avbeställningsrätten uppfattas som ett avsteg
från ömsesidighetsprincipen, blir den därför också betraktad med misstro.
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Så snart avbeställningsrätten är förenad med rätt till fullt skadestånd tycker
man, att den antydda frågeställningen aldrig skulle behöva bli aktuell. Även
om en part inte längre får uppfylla sitt kontrakt in natura, skall han ju i princip
hållas helt skadeslös, och just skadeståndssanktionen har ju ofta uppfattats
såsom kärnan i den kontraktsrättsliga förpliktelsen. I denna mening borde
det alltjämt föreligga en helt ömsesidig partsbundenhet. Detta resonemang
förutsätter emellertid, att naturaluppfyllelse och skadestånd utgör två helt
likvärdiga alternativ. Så torde nu emellertid i praktiken icke vara fallet. En
anledning härtill är, att skadeståndsberäkningen i praktiken sker så schema-
tiskt och därför innebär risk för att leverantören faktiskt kommer i sämre läge
än om han fick fullfölja sin leverans. Ett exempel på hur man blir tvungen
att »höfta till« ett skadestånd utan att kunna följa det teoretiska schemat om
full ersättning med avdrag för i detalj redovisade inbesparade kostnader är
en i avhandlingen citerad svensk skiljedom om fartygsbyggnadskontrakt
(»Eriksbergssaken«, refererad i ND i960 s. 420). Skiljemännen gjorde här
nämligen blott en »sammanfattande uppskattning«. Det kan också innebära
en ganska betydande nackdel för leverantören, att han måste inlåta sig på
mer eller mindre långvariga förhandlingar om storleken av sina inbesparade
kostnader och därför inte kan få sitt mellanhavande med beställaren reglerat
lika snabbt som om avbeställningsrätten icke funnes; denna synpunkt finns
berörd av Augdahl i ett uttalande som referenten citerar.

Det sagda innebär, att avbeställningsrätten alltjämt får karaktär av med-
förande en i viss mån svagare partsbundenhet på ena sidan, m. a. o. ett
haltande avtal. Det är ur denna synpunkt förklarligt, att man så ofta håller
fast vid att se avbeställningsrätten just från partsbindningssynpunkt, närmare
bestämt såsom ett undantag från den allmänna principen att avtal skall hållas.
Med ett sådant betraktelsesätt kommer avbeställningsrätten att förläggas till
principiellt samma plan som ogiltighetsregler o. d., vilka ju anses böra till-
lämpas med försiktighet för att icke underminera kontraktsbundenheten.

Samtidigt tror jag, att fasthållandet vid detta betraktelsesätt alldeles i
onödan försvårar en anpassning av avbeställningsrättens utformning efter
föreliggande praktiska behov.

En snedvridning i förhållande till dessa praktiska behov kan det enligt min
uppfattning innebära, när avbeställningsrätten utformas så att den medges
blott när särskilda skäl påkallar. Avsikten är då, att man skall företa en av-
vägning mellan kontrahenternas intressen inbördes. Denna tanke har i en
moderat form hävdats i nordisk doktrin av Gunnar Palmgren och Taxell.
Latituden för den omtalade intresseavvägningen kan naturligtvis göras så
omfattande, att avbeställningsrätten i själva verket kommer att tjäna som en
mellanlösning i förhållande till å ena sidan krav på naturaluppfyllelse och å
andra sidan av hävning och ogiltighet. Avbeställningsrätten blir då i själva
verket en utbyggnad av ogiltighetsläran. Den tilldelas då i princip en annan
roll än när man, som referenten vill och jag även menar vara rimligast,
reserverar avbeställningsrätten såsom en säkerhetsventil för fall, där eljest en
meningslös tillverkning skulle igångsättas eller slutföras.

Om man släpper anknytningen till ogiltighetsreglerna, besparas man också
den fruktlösa uppgiften att generellt motivera institutet avbeställningsrätt. I
doktrinen finner man icke sällan avbeställningsrätten motiverad med argu-
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ment av följande typ: det är ett krav i modern kontraktsrätt att parterna skall
uppträda rimligt och hänsynsfullt mot varandra; kontraktsbundenhet innebär
egentligen bara skadeståndsskyldighet och avbeställningsrätten är därför när-
mast självskriven; det åligger en skadelidande att av eget initiativ försöka
begränsa den uppkomna skadan; osv. Referenten har givit en utmärkt över-
sikt över argument av detta slag. Sådana svepande argument har natur-
ligtvis föga värde. Uppgiften bör i stället vara att oberoende av dogmatisk
tradition undersöka, i vad mån det vid dessa avtalstyper finns ett praktiskt
behov av ett särskilt korrektiv av typen avbeställningsrätt och i vad mån ett
dylikt korrektiv låter sig motiveras i vederbörande typsituationer.

Ett sådant tillvägagångssätt innebär också, att man kommer till rätta med
ett annat problem. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att företa en generell
diskussion om avbeställningsrätten med avseende på kontraktsförhållanden
över huvud. Referenten har löst detta problem genom att från början poängtera,
att han i huvudsak inriktar framställningen på sådana kontraktsförhållanden,
där prestationen innebär att leverantören skall tillverka en sak, s. k. tillverk-
ningsavtal. Andra kontraktsförhållanden omtalas endast, när de reser prin-
cipiella spörsmål som inte förekommer vid tillverkningsavtal. Detta grepp om
ämnet är väl motiverat. Men fråga är, om kraven på specialisering i fram-
ställningen är helt tillgodosedda. Såsom framgår av referentens egen redo-
görelse är i själva verket kategorien tillverkningsavtal så heterogen, att man
har anledning att företa en ytterligare uppdelning. Termen tillverkningsavtal
täcker nämligen mycket skiftande förhållanden, alltifrån en fabriksmässig
framställning av enkla standardartiklar (massartiklar) ända till en mer eller
mindre hantverksmässig framställning av unika produkter eller storindustriell
framställning av utomordentligt komplicerade och individuella konstruktioner
(exempelvis byggande av fartyg). Allt detta kan icke behandlas under en hatt.
Den omständigheten, huruvida en avbeställningsrätt erkännes eller icke, blir
i själva verket ett karakteristikum för vederbörande speciella avtalstyp. En
säker kännedom om avbeställningsrätten förutsätter därför en analys av ett
stort antal speciella kontraktstyper.

Ytterligare bör man, enligt min mening, begränsa diskussionsområdet så-
tillvida, att man enbart håller sig till situationer rörande tillverkning av en
produkt och utesluter sådana fall där det är fråga om utförande av tjänst.
I tillverkningsfallen är bundenheten vid ett objekt något så väsentligt, att
situationer där ett dylikt objekt saknas får en helt annan karaktär. Såsom
referenten redan har sagt är det vanligt, att regeln om tillbakaträdande från
fraktavtal i sjölagen 131 § brukar omtalas som en av de få lagreglerna om
avbeställningsrätt. Detta är enligt min mening missvisande icke bara därför
att situationen är en annan än den för avbeställningsrätt typiska utan även
på grund av att det rättsgenetiska sammanhanget är säreget. Traditionen att
icke binda befraktaren så hårt vid fraktavtalet går tillbaka på den medeltida
rättens behandling av fraktavtalet såsom ett legoavtal av samma typ som
jordlega och huslega.

När man på 1930-talet reviderade befraktningskapitlet, hade man inte
denna rättshistoriska bakgrund aktuell utan stod i stället under inflytande av
det slutande 1800-talets tyska doktrin uppställt arbetsbetinget som en kon-
traktstyp, omfattande bl. a. fraktavtal. Och eftersom arbetsbetinget normalt
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ansågs innefatta som en karakteristisk detalj just en avbeställningsrätt, så upp-
fattade man den gamla rätten för befraktaren att träda tillbaka mot erläg-
gande av frakt såsom ett slags avbeställningsrätt. På så sätt förvandlades utan
större åthävor ett institut med djupa rötter i medeltida sjörätt till en av-
beställningsrätt i modern mening, varmed det ursprungliga institutet egent-
ligen icke hade något att skaffa. Detta exempel visar faran av att gå utanför
tillverkningssituationen i de generella resonemangen; avvikande men ändå
mer eller mindre besläktade situationer bör behandlas utan att lossbrytas
från vederbörande kontraktstyps särskilda juridiska miljö.

När jag inledningsvis fastslog, att jag i allt väsentligt delade referentens
uppfattning om avbeställningsrättens utformning, så gällde detta omdöme just
med de begränsningar av synfältet, vilkas nödvändighet jag nu har försökt
visa. Jag tänker alltså enbart på tillverkningsavtalen.

Även med denna begränsning vill jag på en punkt, låt vara en ganska
obetydlig, anmäla en avvikande mening. En avbeställning kan medföra, att
en del av tillverkarens personal friställes, därför att arbetarna icke kan syssel-
sättas omedelbart med annan tillverkning. I sådana fall, där tillverkaren på
grund av avbeställningen skulle behöva avskeda särskilt skickliga fackarbetare,
skulle enligt referenten risken att senare stå utan den särskilt fackkunniga
arbetskraft som kan visa sig vara nödvändig innebära ett tillräckligt argument
för ståndpunkten, att tillverkaren icke skulle anses pliktig att verkställa dessa
avskedande för att därmed begränsa skadans omfattning. Detta förefaller
mig vara att gå väl långt. Referenten citerar också Rambergs mera moderata
ståndpunkt, att en dylik risk för framtida olägenhet för tillverkaren i stället
skulle beaktas inom ramen för skadevärderingen. Att beräkningsgrunderna
för en dylik »skada« måste bli högst osäkra är knappast något argument mot
lösningen i detta fall, där uppskattningen av den totala skadan över huvud
måste tendera till att bli mycket grov -jag har förut nämnt hur svenska skilje-
män med skäl har nöjt sig med en »sammanfattande uppskattning« utan några
mera detaljerade uträkningar.

En intressant fråga är, intill vilken tidpunkt en avbeställningsrätt bör god-
tagas. Här kan man tänka sig två ytterlighetsståndpunkter. Den ena hyllas
i tysk och schweizisk rätt, där avbeställning kan företagas när som helst, ända
tills leveransen har skett. Den andra, för vilken sympatier har uttalats i norsk
doktrin, innebär att rätten till avbeställning bortfaller, så snart tillverkningen
har påbörjats. En mellanståndpunkt, i Norge representerad av referenten och
i Sverige av Ramberg, innebär att avbeställningsrätt visserligen anses före-
ligga även under tillverkningen men ej under den allra sista tiden, när det
tillverkade är så färdigt att man inte kan ekonomiskt försvara att tillverknings-
processen avbrytes. Anledningen till denna sistnämnda begränsning är att
söka i en önskan att undvika chikanösa avbeställningar, vilkas effekt endast
skulle bli att från köparen till säljaren övervältra besväret att vidareförsälja
det snart färdiga föremålet. Själv har jag mest sympati för denna mellan-
lösning, vilken förefaller mig vara den enda konsekventa i förhållande till
avbeställningsrättens ändamål att undvika en onödig tillverkning. Att skarpare
än nu skett bestämma den relevanta tidpunkten generellt torde vara omöjligt.
Frågan är av den beskaffenhet, att man måste överlämna den till en avgörande
bedömning i varje särskilt fall. Det måste därför medges, att mellanlösningen
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har svagheten att icke erbjuda en lättillämpad regel. Skall man ta denna
nackdel? Här finns det plats för diskussion.

För dem av mina åhörare, som kanske har blivit besvikna över att jag inte
har kastat ut några brandfacklor i diskussionen, vill jag gärna framhålla, att
en långtgående enhetlighet i uppfattningar ingalunda är en dålig utgångs-
punkt för överläggningar. I själva verket förefaller det mig finnas skäl att
kraftigt understryka den föreliggande enigheten för att därmed visa, att det
rimligen bör vara goda möjligheter att på förevarande rättsområde uppnå
lösningar på gemensam nordisk grundval.

Professor, dr.jur. A. Vinding Kruse, Danmark.
Hr. ordfører, ærede forsamling! Afbestillingsretten indeholder mange vanske-
lige problemer, og det er ikke overraskende, at meningerne om deres rette
løsning har været meget delte blandt nordiske jurister. Og selv efter diskus-
sionen i dag er vejen til enighed sikkert stadig lang.

Jeg vil til indledning erklære mig i princippet enig med referenten, høyeste-
rettsadvokat Brunsvig i de konklusioner, som han afslutter sin interessante af-
handling med. Referenten udtrykker samtidig den opfattelse, at de regler,
som han anbefaler angående afbestilling af tilvirkningskøb og entrepriser, kun
vil kunne gennemføres ved en ny lovgivning, men han beskæftiger sig ikke
nærmere med spørgsmålet om, hvorledes en sådan lovgivning bør gribes an.

Da jeg som sagt i det store og hele er enig med indlederen i de materielle
regler, han foreslår, vil jeg derfor hellere beskæftige mig med den lovtekniske
side af sagen, hvilket der er så meget mere grund til, som dette spørgsmål har
fået en særlig aktuel baggrund, efter at arbejdet med en revision af de nordiske
købelove fornylig er blevet indledt. En eventuel lovgivning om afbestilling
må nemlig nødvendigvis få berøring med købeloven, da dens bestemmelser
som bekendt også gælder for tilvirkningskøb eller bestillinger af løsøre.

Inden man begynder at lovgive, er det naturligt at spørge, om det over-
hovedet er nødvendigt eller formålstjenligt at have lovregler om det pågæl-
dende forhold, eller om det ikke er bedre at overlade udviklingen til kontrakts-
praksis og domstolenes afgørelser.

Det er rigtigt, når høyesterettsadvokat Brunsvig fastslår, at der hidtil har
rådet en del usikkerhed og uenighed i teori og praksis med hensyn til af-
bestillingsretten, og at det vil være af stor betydning for erhvervslivet at have
klare regler at kunne indrette sig efter. Men jeg har mine tvivl med hensyn
til, om det er muligt at stille klare regler på benene i en lovtekst. Der kan
muligvis opnås enighed om hovedreglen, at bestilleren mod at betale erstat-
ning bør have afbestillingsret i en tilvirkningskontrakt, så længe opfyldelse
ikke har fundet sted, og måske også om hvilke undtagelser der bør gælde fra
denne hovedregel. Men et lige så vigtigt - ja måske vigtigere - spørgsmål er
problemet om erstatningens beregning og bevisbyrden for tilvirkerens tab.
Her tror jeg, at enigheden helt vil høre op. I hvert fald forudser jeg store vanske-
ligheder. Og under alle omstændigheder bør domstolene her efter min op-
fattelse indrømmes en meget betydelig frihed, således at de alt efter omstæn-
dighederne kan indrømme fuld erstatning, delvis erstatning og eventuel slet
ingen erstatning. Afbestillingstilfældene spænder jo over en broget mangfol-
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dighed, lige fra de tilfælde hvor bestilleren afbestiller, blot fordi han har for-
trudt handelen, og hvor han derfor bør pålægges en hård erstatningspligt, til
de tilfælde, hvor der foreligger sådanne uventede, svigtende forudsætninger for
kontrakten, at man finder det mest rimeligt, at tilvirkeren også kommer til at
betale sin del af gildet, således at han f. eks. bør lade sig nøje med den negative
kontraktsinteresse. Det er svært at dømme i den slags tilfælde, men det er
endnu sværere at lovgive om dem, uden at lægge for stramme bånd på rets-
udviklingen.

Når det drejer sig om entrepriser vedrørende fast ejendom, er afbestillings-
retten som bekendt helt ulovbestemt, og det er derfor naturligt i nærværende
forbindelse at spørge om, hvorledes retspraksis har klaret problemerne her.
For dansk retspraksis vedkommende tror jeg man retfærdigvis må erkende,
at vore domstole er kommet til rimelige resultater både med hensyn til af-
bestillingsrettens omfang, erstatningens beregning og bevisbyrdens fordeling
i de enkelte tilfælde. Tiden tillader mig ikke at give en nærmere dokumentation
for denne anskuelse, men jeg må nøjes med at henvise til vor litteratur om
spørgsmålet, navnlig Ussings og Axel H. Pedersens skrifter herom.

Derimod kan man snarere hævde - ironisk nok -, at vanskelighederne netop
er fremkommet på det område, hvor vi har lovregler om spørgsmålet, nemlig
købeloven, der som nævnt gælder for tilvirkningskontrakter vedrørende løsøre.
Vanskelighederne opstår her som følge af ordlyden af lovens § 28, stk. 1, hvor
det bestemmes: »Betales købesummen ikke i rette tid, eller træffer køberen
ikke i rette tid foranstaltning, hvorpå købesummens betaling beror, har sæl-
geren valget imellem at fastholde og at hæve købet.«

Problemet er, om udtrykket »fastholde købet« må fortolkes således, at det
udelukker køberen fra at afbestille købet. Herom har meningerne - som også
anført af indlederen - været delte. Den herskende opfattelse i dansk rets-
litteratur, som jeg ganske kan tilslutte mig, er dog, at udtrykket slet ikke har
referens til spørgsmålet om afbestilling, men alene til egentlig misligholdelse
fra køberens side. Den ledende danske højesteretsdom i U 1920.334 kan næppe
heller tages til indtægt for, at dansk retspraksis ser anderledes på spørgsmålet.
Efter denne opfattelse er af bestillingsspørgsmålet altså også ulovbestemt inden
for købelovens område. Det forekommer mig helt utvivlsomt, at princippet om
løfters forpligtende kraft for det første ikke kan medføre, at sælgeren skulle
kunne påtvinge køberen en uønsket naturalopfyldelse. Altså få denne dømt
til at aftage ydelsen. Dette står da også fast i dansk retsopfattelse. Men der er
tillige almindelig enighed om, at køberen som hovedregel også - naturligvis
mod at betale erstatning - må kunne afbestille selve tilvirkningen af salgs-
genstanden. Derimod har, som det også fremgår af referentens afhandling,
adskillige andre nordiske forfattere ment, at § 28 må afskære køberen fra at
afbestille ydelsen.

Denne tvivl om købelovens rette fortolkning må anses for meget uheldig,
og det må derfor være en opgave for købelovskomitéerne at søge denne tvivl
fjernet. Og som det vil forstås, vil jeg løse tvivlen derhen, at § 28 ikke bør
have mulighed for at hindre en almindelig afbestillingsret. Dette resultat kan
tænkes opnået ved enten at træffe udtrykkelig bestemmelse om afbestillingsret
i købeloven eller ved helt at pille bestillinger eller tilvirkningskøb ud af loven
og eventuelt undergive det en særlig lov.
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Den sidste løsning ville have flere fordele. Man ville opnå mulighed for en
samlet behandling af hele området, således at entrepriser vedrørende fast
ejendom også kom med. Man må dog på den anden side ikke være blind for,
at dette på grund af dette retsområdes specielle karakter også vil kunne give
anledning til betydelige vanskeligheder for et lovgivningsarbejde.

En anden fordel ved at løsrive tilvirkningskøb fra købeloven, ville være den,
at spørgsmålet om sælgerens ret henholdsvis pligt til at udbedre mangler
kunne løses på en mere smidig måde, end købeloven vil kunne gøre det, idet
denne jo navnlig må have de typiske køb af færdige varer for øje. Det samme
gælder spørgsmålet om køberens ret til at hæve købet, som ved tilvirkningskøb
utvivlsomt bør modificeres i forhold til købelovens § 21.

Man kunne ganske vist indvende mod forslaget, at det er uheldigt, at købe-
lovens øvrige bestemmelser ikke skulle finde anvendelse på tilvirkningskøb,
men dette problem måtte dog kunne løses ved en henvisning til, at købelovens
regler skal anvendes, når intet andet følger af den særlige lov.

Det må dog åbent erkendes, at gennemførelsen af en fælles-nordisk lovgiv-
ning af den antydede art ikke vil blive nogen let opgave. Tværtimod. Men
som foran bemærket ville jeg heller ikke være betænkelig ved helt at overlade
afbestillingsproblemernes nærmere løsning til domspraksis.

På den anden side mener jeg dog, at dette lovgivningsspørgsmål bør nær-
mere overvejes i de nordiske købelovskomitéer med henblik på en eventuel
ændring af § 26. Også af en anden grund. Nemlig den, at selv om man udtager
tilvirkningskøbet af købeloven, så slipper man alligevel ikke helt af med af-
bestillingsproblemet i selve købeloven. Dette kan jo også opstå ved køb af
færdige varer, dersom opfyldelsen og leveringen er særlig kostbar, f. eks. fordi
transporten er meget dyr, eller fordi der gælder høje toldsatser eller lignende.
I slige tilfælde ville det også være uheldigt, hvis købeloven afskar køberen -
naturligvis mod at betale opfyldelsesinteressen - fra at afbestille købet, og
dermed fra at spare sådanne særlige udgifter. Beholder man som hidtil til-
virkningskøbet i købeloven, og vil man i øvrigt afskære enhver tvivl også i
de sidstnævnte tilfælde, kunne man give følgende tilføjelse til § 28: »Dog skal
køberen mod at skadesløsholde sælgeren for dennes tab være berettiget til at
afbestille salgsgenstandens levering og ved tilvirkningskøb tillige dens færdig-
gørelse, medmindre afbestillingen vil medføre væsentlig ulempe eller risiko
for sælgeren.«

Spørgsmålet bliver så, hvad udtrykket »fastholde købet« herefter betyder,
hvis køberen misligholder, men uden at han formelig har afbestilt ydelsen.
Efter min opfattelse bør det også i denne situation som hovedregel være ude-
lukket, at sælgeren kan få køberen dømt til at aftage ydelsen. Men han må
på den anden side være berettiget til at foretage alle opfyldelsesforanstaltninger
på køberens regning, samt i øvrigt anvende købelovens regler om fordrings-
havermora.

Professor, jur. dr. Jan Hellner, Sverige.
Herr ordförande, mina damer och herrar. I det väsentliga är jag ense med
inledaren och dem som har yttrat sig hittills, och jag vill endast ta upp ett
par punkter.
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En av dem rör köplagens betydelse för problemet om avbeställning. Man
bör inte utan vidare avvisa möjligheten att draga slutsatser ur lagen. Av-
beställning är ju ganska lik det kontraktsbrott som dröjsmål med betalningen
utgör. Antag att någon utfäst betalning i förskott av en eller flera poster.
Detta är ju ej ovanligt t. ex. vid skeppsbyggnadskontrakt, som både inledaren
och coreferenten särskilt berört. Vid dröjsmål med sådan delbetalning i
förskott är köplagen 28 § direkt tillämplig, vilket innebär att tillverkaren bl. a.
har rätt att kräva betalning och fortsätta med tillverkningen. Han kan göra
detta för varje delbetalning som beställaren försummar. Men om nu beställaren
i stället för att underlåta att betala skulle säga, att han gör en avbeställning,
bör detta inte rimligen medföra olikhet i behandlingen av fallet. Resultatet
bör då också rimligen bli detsamma, ifall förskottsbetalning ej är avtalad eller
tiden för sådan betalning ej är inne då beställaren vill göra avbeställningen.
Skall man tillämpa köplagens regler här måste man därför enligt min mening
komma till resultatet, att avbeställning är utesluten.

Frågan blir då den, om man verkligen bör tillämpa köplagen här. Här-
igenom är man inne på ett mycket omfattande ämne, nämligen hur köp-
lagens regler passar in på tillverkningskontrakten. Avbeställningsfrågan visar
sig då vara endast en av dem där köplagen ej passar. Den vittgående rätt att
häva vid säljarens dröjsmål som köplagen ger är exempelvis mycket olämplig
vid specialtillverkning av gods. Det vore oförnuftigt att tillämpa köplagens
regler på sådana beställningsavtal, för vilka de uppenbarligen ej är avsedda.
Det kan visserligen vara tveksamt, vilka möjligheter som för närvarande
finnes att komma från köplagens regler, men som principståndpunkt vill jag,
i likhet med referenten och correferenten, deklarera att jag anser att man bör
eftersträva en ganska omfattande avbeställningsrätt.

Professor Vinding Kruse var inne på frågan, om man skulle kräva särskilda
skäl för att medge avbeställning, och om man skulle överlämna avgörandet
till domstolarnas skön. Det vore enligt min mening olyckligt, om domstolar
och skiljemän här skulle utöva ett skön, därför att det innebär att man långt
i efterhand blir tvungen att bedöma: fanns det tillräcklig anledning till av-
beställning i den situation då denna skedde? Det är säkert en fördel att ha
fasta regler, och den enklaste regeln är då att medge avbeställningsrätt,
såvida ej särskilda skäl talar däremot. Det sista kan förefalla ge upphov till
en sådan skönsmässig bedömning som jag nyss sade att man bör undvika,
men jag tror att i de flesta fall det är uppenbart, att sådana skäl ej finnes,
och de praktiska svårigheterna behöver då ej bli betydande.

Denna fråga är troligen dock ej den mest brännande. Det torde nämligen
vara sällsynt att en tillverkare, som får en avbeställningsorder, ända insisterar
på att fortsätta tillverkningen. Även om han skulle anse sig vara juridiskt
berättigad att fortsätta tillverkningen, torde han dock av olika skäl föredra
att avbryta den. Skadeståndets beräkning blir då den stora frågan. Till en
början har man här ett mera juridiskt-tekniskt spörsmål, nämligen hur man
skall ta hänsyn till de bevissvårigheter som uppstår genom att tillverkningen
avbrytes i förväg. Detta kan man kanske kringgå genom att allmänt tillämpa
en för tillverkaren förmånlig bevisbedömning då han har särskilda svårigheter
att styrka sin förlust. Men vidare har man den fråga, som jag för min del
tror är den svåraste, nämligen vilken hänsyn man skall taga till den vinst som



(J4 Jan Hellner - Andreas Arntzen

tillverkaren kunnat göra på den avbeställda avtalet, i jämförelse med den
vinst som han kan göra på andra kontrakt som han blir i tillfälle att utföra i
stället för det som upphävts genom avbeställningen. Detta problem har nära
beröring med konjunkturutvecklingen. Vid goda konjunkturer gör tillverkaren
kanske icke någon förlust alls genom den uteblivna vinsten på det avbeställda
kontraktet. Det är kanske mindre sannolikt, att vid sådana konjunkturer
beställaren avbeställer kontraktet, men uteslutet är detta icke. Vid dåliga
konjunkturer för tillverkaren kan hans förlust genom den uteblivna vinsten
vara mycket betydande, även om den är svår att fastställa.

Jag tror att det är svårt att ge mera bestämda riktlinjer för beräkningen av
skadeståndet än att denna beräkning måste bli skönsmässig och att därvid
konjunkturerna måste beaktas särskilt. I goda konjunkturer för tillverkaren
får man utöva skönet till beställarens förmån och kan ofta antaga, att till-
verkaren kommer att göra en motsvarande vinst genom ett annat avtal än
det som avbeställes. Vid dåliga tider för tillverkarna måste man i stället utöva
skönet till hans förmån och bör då antaga, att tillverkaren icke skulle göra
motsvarande vinst på ett annat avtal. Detta är naturligtvis inte mera än en
tumregel för beräkning av skadeståndet, och resonemanget behöver givetvis
preciseras närmare, men jag tror att man måste söka lösningen av problemen
om skadeståndets beräkning i den riktning som jag nu antytt.

Høyesterettsadvokat Andreas Arntzen, Norge.
Herr formann. Når jeg tar ordet er det fordi jeg har et noe annet syn på
spörsmålet om avbestillingsrett enn de som tidligere har hatt ordet i dag.

I sin konklusjon uttaler referenten blant annet at bestilleren som hovedregel
bør ha rett til å avbestille, og jeg vil i den forbindelse reise spörsmålet om man
ikke i tilfelle også bør gi tilvirkeren en tilsvarende rett. Det kan utvilsomt oppstå
spesielle situasjoner hvor tilvirkeren vil kunne ha et tilsvarende behov for å
slippe å oppfylle kontrakten som bestilleren kan ha.

Jeg ser det imidlertid slik at referenten går for langt i å anerkjenne bestille-
rens avbestillingsrett. Det som gjør meg særlig betenkt er at avbestillingsretten
baseres på helt skjønnsmessige kriterier. Jeg tror at det i det enkelte tilfelle
vil by på særdeles store vanskeligheter å avgjøre om betingelsene for å av-
bestille er til stede. Vanskelighetene vil være spesielt store for den tilvirker som
allerede er i full gang med produksjonen når han mottar beskjed om at
gjenstanden avbestilles. Tilvirkeren vil da selv måtte gjøre seg opp en mening
om hvorvidt vilkårene for avbestilling er til stede. Forholdene vil ofte ligge
slik an at det ikke er mulig for ham å ha noen sikker formening om avbestil-
lingen er berettiget. Hvem er det som skal betale utgiftene hvis tilvirkeren feil-
bedømmer situasjonen og fortsetter produksjonen, og det så etterpå viser seg
at avbestillingen var rettmessig?

Jeg synes også det er lagt for meget vekt på de forretnings-økonomiske hen-
syn som har tilknytning til den enkelte kontrakt. Som kjent er situasjonen for
flere av våre mekaniske verksteder i dag meget vanskelig, og enkelte verk-
steder har endog måttet ta på seg tapbringende kontrakter for å holde pro-
duksjonen gående. Det viser at det å holde driften i gang har sin spesielle
betydning for bedriftene, og den utstrakte avbestillingsrett som er lansert her
er derfor neppe forenlig med bedriftenes interesser.
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Correferenten nevnte at avbestillingsretten var så hensynsfullt benyttet, at
det var uvisst om den besto, og jeg tror faktisk det er en meget heldig retts-
tilstand. Hvis retten til å avbestille får alminnelig anerkjennelse - f. eks. ved
at den blir lovfestet - så vil det innebære en fare for at den vil kunne bli an-
vendt i utide. Det riktige må vel imidlertid være at avbestillingsretten ute-
lukkende bør ansses som en sikkerhetsventil, som bare kan anvendes i ganske
ekstraordinære tilfelle.

Professor, j ur. dr. Folke Schmidt, Sverige.
Det är lockande att säga sig: Nu skall jag fara till juristmötet, jag skall lyssna
och studera, men jag avser icke deltaga i debatten. Det kan dock hända som
det hänt för mig denna dag. När jag följde debatten, greps jag av lust att
deltaga och att delge för fortsatt diskussion några reflektioner. Jag betygar
min tacksamhet till referent, co-referent och övriga deltagare i debatten för
intressanta och värdefulla inlägg.

Vid detta tillfälle bör vi diskutera problemet fritt och obundet av skilj-
aktigheter beträffande detaljerna mellan de olika nordiska länderna. Med mitt
inlägg avser jag inte att söka kartlägga vad som på detta område kan tänkas
vara gällande rätt utan ställer frågan: Hur önskar vi, att rättsreglerna skall
utformas på detta område ? Jag vill markera ännu en begränsning. Jag kommer
icke att beröra tillverkningskontrakt av en standardiserad vara utan endast
ha för ögonen tillverkningskontrakt av en speciell vara, t. ex. ett fartyg.

Vad menar man med att säga, att det föreligger en rätt till avbeställning,
eller det motsatta, att icke skall föreligga en rätt till avbeställning. Vi har inte
fått någon klar, skarp definition härav. Det kan dock vara så att jag inte läst
referatet tillräckligt grundligt. Om jag skulle våga framkasta ett förslag till
definition av termen rätt till avbeställning, så skulle det vara denna: Ett
meddelande går från beställaren till tillverkaren. Från det ögonblick till-
verkaren mottagit detta meddelande eller från en senare tidpunkt beräknad
med utgångspunkt från ögonblicket för mottagandet av meddelandet är till-
verkaren skyldig att ändra sin produktion. Problemet avser - i varje fall i
första hand - denna skyldighet för tillverkaren att i sin fortsatta produktion
(sitt fortsatta handlande) taga hänsyn till att han fått ett meddelande om
avbeställning. Han är skyldig att lägga om sin projektering, sin försäljnings-
verksamhet och t. ex. söka nya kontrakt. Men jag önskar markera, att det är
långt ifrån självklart, att han skall vara skyldig att vidtaga denna omläggning
omedelbart.

Man skulle kunna tänka sig en lösning — här har jag naturliga förebilder i
arbetsrätten som varit ett av mina specialfält - att man begär att tillverkaren
ställer om sin produktion först efter en viss frist (en varseltid). Jag skulle således
vilja bestämma rätten till avbeställning som en rart att få tillverkaren att
ställa om sin produktion från och med viss dag.

Jag kommer nu till frågan. Bör vi erkänna fri avbeställningsrätt? eller
Skall avbeställningsrätt vara betingad av särskilda skäl? Enligt min mening
bör avbeställningsrätten vara fri. Jag grundar detta uttalande på uppfatt-
ningen, att det icke kan vara lämpligt att överlämna åt domstol att avgöra
vad som är samhällsmässigt förnuftigt. Domstolarna är icke lämpliga organ
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för utövande av kontroll över produktionsprocessen. Jag kommer således -
ehuru på varierande grunder - till samma ståndpunkt som professor Hellner.

Det rättsliga avgörandet skulle från denna utgångspunkt avse frågan, hur
lång skall varselfristen vara. Kanske en vecka, en månad, kanske två månader,
ja i vissa fall kanske ett halvt år.

Därefter kommer nästa fråga. Vad skall beställaren ersätta tillverkaren i ett
fall där han utnyttjat sin räit till avbeställning. Jag har antytt vad som kan
vara ett möjligt svar. Efter det att en rimlig varselfrist gått till ända bör
tillverkaren vara skyldig att företaga vissa besparingar. Här torde man få
knyta an till vad man inom industrin betraktar som rörliga kostnader i motsats
till fasta kostnader. Det är främst de rörliga kostnaderna som efter en viss
tidpunkt icke längre får debiteras beställaren. Beträffande arbetslöner har jag
stor sympati för inledarens ståndpunkt. Tillverkaren bör icke tvingas att göra
sin bedömning efter grundsatsen att han skall avskeda arbetskraft så snart
han kan göra detta utan att ådraga sig skadeståndsskyldighet mot arbets-
tagarsidan. Vi har dock i Sverige ett avgörande av Högsta domstolen, NJA
1959 s. 552, som grundas på den helt motsatta bedömningen. En person hade
en lastbil som han använde yrkesmässigt. Lastbilen skadades vid en kollision.
Han begärde ersättning för vad han betalat ut i lön åt några arbetstagare
under den tid - ungefär en månad - som lastbilen stått stilla. Han hade
under denna tid icke kunnat använda dem till produktivt arbete. Högsta
domstolen förklarade, att lastbilsägaren icke fick debitera någon lönepost
därför att han enligt kollektivavtalet ägt rätt att permittera (friställa) sina
arbetstagare utan att betala lön blott han iakttog en dags varsel. Nu tror jag,
å andra sidan, att problemet om friställning av arbetskraft ser olika ut i olika
länder. I Norge, där man i större utsträckning än i Sverige, Finland och
Danmark har regler som hindrar avskedanden, borde det vara naturligare att
utgå från att beställaren icke skall behöva verkställa permittering omedelbart.
Det är möjligt att arbetsrättens regler på denna punkt kommer att ändras
och att Sverige, Finland och Danmark närmar sig Norge. Men om så icke
skulle ske, bör principen likväl vara att en tillverkare icke skall tvingas att
hårt utnyttja sina avtalsmässiga befogenheter och friställa arbetskraft med
kortast möjliga varsel.

Sist kommerjag till frågan hur man skall beräkna den vinst för tillverkaren
som beställaren har att ersätta, om beställaren gör en avbeställning. Här har
jag en annan uppfattning än professor Hellner. Bör man inte resonera på
följande sätt: Att ett kontrakt tecknats betyder för tillverkaren att han sålt
en sak och att han därmed gjort en avans. På en beställning på 10 miljoner
kronor räknar han kanske med en avans på 1 miljon. »Denna miljon skall
jag ta hem«, är det affärsmässiga betraktelsesättet. Från denna utgångspunkt
borde vi säga oss, att kontraktet har ett visst värde vare sig utvecklingen
sedan vänder sig till högkonjunktur eller till lågkonjunktur. Som en affärsman
skulle jag säga mig - om jag nu skulle teckna en bild av mig själv i rollen som
stor affärsman, något som kräver fantasi från min sida — att jag bör göra en
affär på en avbeställning även om avbeställningen kommer i en högkonjunktur.
Räknade jag ursprungligen med att ett visst kontrakt skulle ge mig en vinst
på 10%, så bör jag få denna vinst på detta kontrakt även om det avbeställes.
Det bör icke vara avgörande att jag i stället vid avbeställning kan skaffa mig
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ett nytt kontrakt som ger samma eller kanske större vinst. Vid beräkning av
skadeståndet skulle man således bland andra faktorer beakta å ena sidan de
inbesparingar som tillverkaren kommer att göra genom omläggning av sin
produktion, å andra sidan den vinst han hade räknat med att göra på det
avbeställda kontraktet. Jag vågar inte påstå att denna lösning är klokare än
den lösning som angavs av professor Hellner. Jag har likväl velat föra fram
mina synpunkter i debatten.

Preceptorn Ulf Persson, Sverige.
Man brukar skilja mellan å ena sidan ogiltighetsregler — det kan vara avtals-
lagens ogiltighetsregler, det kan vara förutsättningslärans särskilda regler om
avtals overksamhet - å andra sidan hävningsregler. Nu föreslås en ny kategori:
avbeställningsrätt. Det finns ett mellanläge, som professor Knut Rodhe en
gång i motsvarande församling som denna har haft anledning diskutera,
nämligen jämkning av kontrakt i anledning av ändrade förhållanden.

Mycket har i dag nämnts om naturaluppfyllelse. Rimligtvis kräver frågan
en förutsättningslös utredning av verkligheten - som det heter och bör heta -
innan man går till att bestämma sig. Nu är det visserligen mångas tro, att
plikt till naturaluppfyllelse i tvistiga fall sällan yrkas och att domstolarna ej
ofta statuerar sådan i de komplicerade lägen det mestadels är fråga om.
Inledaren påpekar i sin tryckta skrift, att det ligger en viktig samfunds-
mässig synpunkt bakom tanken om avbeställningsrätt.

Den samfundsmässiga synpunkten har två sidor. Delvis avser den behovet
av att ekonomiska värden inte sätts på spel. Det är nog så riktigt; det är
emellertid svårt att veta, om det rör sig om så stora ekonomiska värden, att
synpunkten är avgörande. Det gäller att välja mellan den synpunkten och
andra som anmäler sig. Det är självfallet inte uteslutet, att därest man genom-
förde strängare regler om naturaluppfyllelse, detta skulle kunna ha en påverk-
ningskraft, alltså en s. k. allmänpreventiv verkan, som skulle kunna vara
nyttig; härom vet vi dock för litet.

Bortsett från frågan om naturaluppfyllelse, så kvarstår skadeståndsproblemet.
Härvidlag gäller som bekant, att vid avtal, som är ogiltiga på grund av avtals-
lagens ogiltighetsregler eller på grund av att förutsättningslärans regler eljest
anses tala till den prestationsskyldiges förmån, utgår ingen ersättning till
motparten. Vid andra former av icke-verkställelse ges ersättning till i princip
fulla värdet. Mellanläget är naturligtvis någon form av jämkning av ersätt-
ningen. En ytterligare möjlighet har föreslagits: allmän skälighetsbedömning
av ersättningen.

Om man skall välja mellan de olika sanktioner som kommer ifråga måste
man, synes det mig, sätta hela problemet i samband med avtalsrättens
ogiltighetslära. Jag tror inte, att man alltför lätt i köplagen kan uppta till
reglering en sak, som så mycket liknar mora och där sannolikt ändrade för-
hållanden efter avtalets tillkomst eller eventuellt förutsättningsspörsmål i
själva verket ligger bakom. Kanske uppnår man ej därigenom det, som väsent-
ligen skulle vara åsyftat: en typisering och förenkling av principerna för av-
beställningsrätt. Risken finns, att man redan från början isolerar dem från
de t. v. grundläggande civilrättsliga ogiltighets- och hävningsfaktorerna. Och
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det är rimligt påstå, att hela avtalsläran är mogen för revidering, varför nya
tilskott kommer att öka svårigheterna.

För övrigt finns det ytterligare en möjlighet, om man vill se avbeställnings-
rätten som ett legitimt avbrytande av avtalet. Varför inte också då tänka sig
en begränsad ersättning? I varje fall i vissa s. k. typfall, t. ex. genom någon
form av delad ersättning, jämkning av ersättning eller normerad ersättning.
Det kan förefalla orealistiskt - ehuruväl det förekommer i standardkontrakt;
men frågan kan inte utan vidare lämnas åt sidan. Därtill kan befaras, att
försök att på ett alltför odifferentierat sätt medge avbeställningsrätt ger, som
professor Hellner också antydde, en mycket god möjlighet i händerna på den
tillverkare, som i själva verket har gjort sig skyldig till mora, men i stället
utnyttjar möjligheterna av avbeställning.

Det anförda innebär naturligtvis ingen negativ attityd i och för sig till det
föreslagna institutet; det får rimligtvis antagas, att det har en bakgrund i
kommersiella behov. Men lagstiftningshistorien har lärt oss, att den oftast
kräver icke-kommersiell penetration.

Landsretssagfører Niels Th. Kjølbye, Danmark.
Den principielle enighed, der har præget debatten om afbestillingsretten, har
nu forgrenet sig i 2 opfattelser, nemlig dels den opfattelse, der er gået ind for
en fri af bestillingsret med pligt til ydelse af fuld erstatning, dels referentens
og korreferentens opfattelse, hvorefter afbestillingsretten kun skal indtræde i
mere begrænsede grupper af tilfælde.

Det, der er udgangspunktet for debatten, er, at man vil indføre en allerede
i retspraksis foregrebet ret til at gribe ind i et gensidigt kontraktforhold. Man
må herefter efter mit skøn lægge afgørende vægt på, at reglerne må udformes
på en sådan måde, at parterne i det øjeblik, hvor afbestilling bliver aktuel,
kan disponere.

Den frie afbestillingsret med pligt til fuld erstatning og med bevisbyrden,
for så vidt angår erstatningen hos af bestilleren, har den fordel, at den er rets-
teknisk skarp og giver parterne mulighed for at disponere i selve det øjeblik,
hvor beføjelsen bliver aktuel.

Ved benyttelsen af en afbestillingsret begrænset til visse grupper af tilfælde
opstillet på basis af ulempekriterier f. eks. de 4 kriterier, som referenten nævner
i sin tese, bringer man det praktiske retsliv i en vanskelig situation, idet det
sjældent vil være muligt at fastslå retsstillingen mellem parterne på det for
disse afgørende tidspunkt. Navnlig må det fremhæves, at afbestilleren ikke
blot skal vurdere sin egen partsstilling, men tillige også foretage en konkret
analyse af, hvorledes tilvirkerens stilling er, og hvorledes det stiller sig med
hans eventuelle tab som følge af afbestillingen.

Jeg vil derfor give udtryk for betænkelighed ved, at man vil knytte retten
til afbestilling til ulempekriterier af forskelligt indhold. Det vil selvfølgelig
altid heroverfor kunne indvendes, at man har domstolene til at udforme type-
tilfældene. Men jeg er bange for, at man — navnlig i disse specielle sager, hvor
betydelige værdier ofte står på spil - vil få store vanskeligheder med at få
domstolene til at udforme praktiske typetilfælde. Det vil i hvert fald meget
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nemt kunne gå sådan, at der vil forløbe mange år, før man har nogen som
helst praksis, som giver det praktiske retsliv fast grund under fødderne.

Jeg tror derfor, at man bør gå ind for den frie af bestillingsret, der jo også
er det principielle udgangspunkt i de fremmede retsforfatninger, der har ind-
ført reglen. Herefter kan lovgivningen og navnlig domstolenes arbejde kon-
centreres om at nå frem til ad ækvate og præcise vejledende kriterier for selve
erstatningsfastsættelsen.

Advokaten Erik Danielsson, Sverige,
Herr ordförande, mina damer och herrar. Som advokat märker man frågor
om avbeställningsrätt i det dagliga arbetet kanske främst, när man får ställa
hårda lagregler mot vanligt folks rättsmedvetande. Många har svårt att
förstå, att en företagare bara genom att sluta ett avtal och envist hålla fast
vid det i en handvändning kan göra sig en stor förtjänst, som det för andra
tar lång tid att arbeta sig till med s.k. ärligt arbete. Jag skall ta det vanligaste
exemplet, även om det inte direkt hänför sig till avbeställning av tillverkning.
En person går in hos en bilfirma och köper en begagnad bil. En timme senare
har han räknat över sina ekonomiska resurser och funnit, att han inte kommer
att kunna klara köpet. Han vänder sig till firman och ber att få slippa. Han
får slippa mot att betala 20% och med en erinran om att han strängt taget
är skyldig att betala alltsammans och ta bilen. Han tycker, att även 20% är
för mycket. Jag vill fästa uppmärksamheten på möjligheten att använda
samma princip i fråga om avbeställningsrätt, som när man i köplagen har
skilt på handelsköp och civila köp. Det kan också tänkas, att det finns behov
av lagbestämmelser om avbeställningsrätt på liknande grund som då man
bland annat vid avbetalningsköp har gett köpare möjlighet att få avtal rättat
efter tvingande lagregler för att undgå konsekvenser av en närmast normal
brist på förutseende och av dåligt kunnande i affärer. Regler, som kan skydda
den vid affärer ovane privatmannen mot hårda följder av illa genomtänkta
beställningar, kunde tänkas givna med tillämpningsområdet bestämt så, att
de inte kan användas även för spekulation av en beställare av ett fartyg eller
en specialbeställd pappersmaskin.

Behovet av särregler för avbeställning i fråga om privatmannen är kanske
praktiskt inte så stort. Men det är av en anledning, som det är otillfreds-
ställande att räkna med, nämligen den, att privatmannen erfarenhetsmässigt
är i lä för sanktioner genom att han inte har något, som är åtkomligt för de
exekutiva myndigheterna

Advokaten Gustaf Adolf Rising, Sverige.
Inledaren framförde en hel del samhälleliga synpunkter på problemet. Han
nämnde bl. a. att det ur sådan synpunkt inte kunde vara riktigt att fram-
tvinga en tillverkning, som är meningslös i det reella läget. Häremot skulle
jag vilja invända, att det ur just samhällelig synpunkt inte kan vara riktigt
att på ett överdrivet sätt gynna den, som har planerat dåligt eller kanske rent
av gett sig in på en spekulation på basis av en avbeställningsrätt. Om emeller-
tid en avbeställningsrätt trots detta lagfästes, måste denna anses såsom en
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stor favör gentemot medkontrahenten. Denna favör bör på något sätt betalas.
Lämpligaste sättet härför torde vara att bevisbördan i ersättningsfrågan så
långt sig göra låter lägges på den part, som avbeställt.

Professor, jur. dr. Knut Rodhe, Sverige.
När man i svensk rätt har sagt, att det inte finns någon avbeställningsrätt vid
de tillverkningsavtal, som faller under köplagen, så är ju underlaget för detta
påstående utomordentligt smalt. Det är egentligen bara en liten rad i fin stil
i en not hos Almén och dessutom ett uttalande hos Hasselrot. Betydelsen av
den raden hos Almén minskar kanske litet, när man observerar, att Almén,
som ju var rätt beroende av tysk rätt, just på denna punkt har råkat tolka
tysk rätt fel och antagit en avbeställningsrätt där, som är mindre utvecklad
än den i verkligheten är. Jag tycker alltså, att man med rätt gott samvete
kan gå förbi 2 § i köplagen till en realdiskussion av problemet.

Inledarna säger, att man bör ha avbeställningsrätt, när det gäller tillverk-
ning av specialmaskiner, fartyg och andra engångsprodukter, men inte när
det gäller standardprodukter. Jag undrar, om den avgränsningen är alldeles
lycklig. Även en standardprodukt kan, på grund av ändrade förhållanden,
vara osäljbar, och då är det meningslöst, att den skall tillverkas. Det är alltså
inte egenskapen av standardprodukt, som bör vara avgörande, utan vad det
gäller är: Kan det som tillverkas få en förnuftig användning eller inte ?

Till sist vill jag, bl. a. med anknytning till den närmast föregående talaren,
peka på det, som kanske ändå är den största svårigheten. Det är det dilemma
man står i, när man skall ge regler om ersättningsberäkningen och om bevis-
bördan för ersättningens storlek. Man måste tillgodese två synpunkter. Den
ena är, att beställaren skall hållas på mattan, så att han inte avbeställer i
onödan, för att spekulera i att göra en vinst. Den andra är, att det är till-
verkaren, som sitter inne med alla korten. Han vet allt om sina kostnader,
beställaren vet ingenting om dem, eller mycket litet i varje fall. Tillverkaren
har ett intresse av att åtminstone så litet som möjligt behöva lägga korten på
bordet och röja sina affärshemligheter. Detta dilemma kan man säkerligen
inte komma ur genom en enkel formel.

Referenten, høyesterettsadvokat Per Brunsvig, Norge.
Herr formann. De mange interessante synspunkter som korreferenten og de
øvrige talere har gitt uttrykk for har både gjort bildet klarere og gitt det
flere detaljer enn slik jeg kunne tegne det. Det er ikke nu mulig å gå inn på
de mange forskj eilige synspunkter, men skulle man prøve å trekke en kon-
klusjon ut av de forskjellige inniegg, tror jeg det vil være riktig å si at de fleste
talere har uttal t seg for at en begrenset avbestillingsrett bør anerkjennes som
en hovedregel. Men det kom også tydelig frem at den nærmere utformning
av regelen er vanskelig og volder åtskillig uenighet.

Mitt utgångspunkt har vært en definisjon som forutsetter at avbestilling
bare skal kunne foretas mot full erstatning av det derved voldte økonomiske
tap. Jeg tror ikke at man bør trekke også ugyldighetsspørsmålene inn i denne
diskusjonen, slik som en av talerne var inne på. Ugyldighet medfører at na-
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turaloppfyllelse bortfaller uten erstatning, mens avbestillingsretten slik som
den er blitt avgrenset her, forutsetter at avtalen skal fastholdes som økono-
misk realitet. Avbestillingen reiser problemer nok som man må diskutere og
vurdere ut fra forholdets egen forutsetninger.

For min del tror jeg ikke at det vil være en god ordning om den som har
inngått en kontrakt alltid måtte finne seg i å få fremstilt og levert en kanskje
kostbar spesialgjenstand, som han ikke lenger har bruk for. Det er jo tross
alt de økonomiske interesser som normalt er de vesentligste i et slikt kontrakts-
forhold. Kan derfor erstatningsregelen utformes og praktiseres slik at til-
virkeren blir sikret full erstatning for alle sine økonomiske interesser i kon-
trakten, tror jeg at utgangspunktet og hovedregelen bør være at bestilleren
får adgang til å foreta avbestilling mot betaling av slik erstatning.

En taler, høyesterettsadvokat Arntzen, mente at hvis man først skulle
etablere en slik avbestillingsrett, burde også tilvirkeren få en tilsvarende
adgang til å foreta avbestilling. Men selv om partene i et kontraktsforhold i
prinsippet bør ha de samme rettslige muligheter, er den praktiske situasjon
forskj eilig. Som jeg gjorde rede for i min innledning idag ligger tilvirkerens
interesser på et annet plan. Han vil normalt ikke ha interesse av å bli fri
plikten til å foreta naturaloppfyllelse mot betaling av full erstatning, fordi
denne erstatning må fastsettes slik at den dekker bestillerens tap ved ikke å
få gjenstanden. Bestilleren derimot skal ikke betale erstatning efter gjen-
standens verdi for motparten, men efter det tap som avbestillingen medfører
for tilvirkeren; først og fremst erstatning av den fortjeneste som tilvirkeren
taper, når arbeidet ikke skal utføres. Et moment, som jeg også har vært inne
på tidligere, er imidlertid at de rettslige tvangsmidler som står til disposisjon,
kan føre til at bestilleren må nøye seg med å få erstatning, hvis tilvirkeren ikke
vil foreta naturaloppfyllelse.

Professor Vinding Kruse mente at man måtte la domstolene avgjøre efter
sitt konkrete skjønn om avbestilling skulle tillates eller ikke. For min del tror
jeg imidlertid at man av rettstekniske og praktiske grunner bør søke å finne
frem til en noenlunde bestemt regel, slik at man anerkjenner en avbestillings-
rett med visse reservasjoner. Med de verdier som kan stå på spill, ville det være
uheldig om partene skulle sveve i usikkerhet helt til domstolenes avgjørelse
foreligger.

Jeg oppfattet de forskj eilige svenske talere slik at det var enighet om at den
svenske kjøpslovs § 28 ikke stenger for en avbestillingsrett i kjøpsforhold. Det
er jo i og for seg hvad professor Vinding Kruse mente gjaldt for Danmarks
vedkommende, og hva som efter min mening også gjelder i norsk rett.

Forøvrig skal jeg ikke nu oppta tiden med flere bemerkninger. Jeg tror at
det er behov for en begrenset avbestillingsrett slik at man kan unngå frem-
stilling av kostbare spesialgjenstander, som bestilleren ikke lenger har bruk
for. Jeg mener også at hvis man i praksis kan gjennomføre at tilvirkeren får
full erstatning av ethvert økonomisk tap som avbestillingen kan medføre, så
skulle også hans interesser tross alt være ganske godt sikret.

Da ikke andre begærede ordet, sluttede ordstyreren mødet.


