
Fremmede retsbegreber i nordisk kontraktsret 





Fredag 22. august kl. 15.15 – 16.45

Sektionsmøde
 

Fremmede retsbegreber i nordisk kontraktsret

 
(Se siderne 263-279 i Bind I) 

Referent: advokat Tomas Lindholm, Finland
Korreferent: professor, dr.juris Giuditta Cordero Moss, Norge

Debatleder: chefsjurist Max Oker-Blom, Finland

Advokat Tomas Lindholm, Finland:
Herr ordförande, ärade åhörare, det är stor glädje och ära att få föredra det här temat 
inför den här församlingen vill jag säga. Rubriken främmande rätts begrepp i nordisk 
kontraktsrätt är inte ett alldeles tema kom jag att konstatera när jag började på hur 
man skulle närmare sig där det. Och det blev inte mycket lättare av de instruktioner 
som förelåg i den bemärkelsen att vilken var, vil ken infallsvinkel man skulle välja. 
Man kan välja en massa på den här problematiken som är i det närmaste monumental 
beroende på hur långt man vill gå in i detaljer och så vidare. Men hursomhelst så jag 
valde en kanske praktikers lösning, jag ville analysera och förstå vad är det vi talar 
om, vad är ett främmande rättsbegrepp och det där, och hur förkommer det i nordisk 
av tals rätt. Hur uppstår fenomenet, vad har det för konsekvenser, möjliga för delar och 
nackdelar och i fall det har några nackdelar, vad är det då eventuellt som man borde 
eller kunde om något göra för att påverka det här feno menet. Så det här är liksom 
min infallsvinkel på det hela och mitt referat föreligger i boken som alla har tilldelats, 
någon har kanske också läst det och jag kommer att i stort sett hålla mig till referatet 
här i förkortad form. 

Då vill jag först börja med några inledande konstateranden, jag vill säga att det 
första är det att avtalspraxis i norden är i ökande utsträckning utsatt för påverkan av 
främmande begrepp. Det anser jag vara ett faktum. Det innebär att kommersiella avtal 
och det här gäller också nordiska parter emellan och också finska parter och förmodar 
jag svenska, norska och danska parter i deras helt nationsinterna transaktioner uppsätts 
allt oftare på engelska. Och det är ju klart att laborerar vi med ett främmande språk så 
kan man väl säga att där följer att det automatiskt, att det också automatiskt laborera 
på något sätt med främ man de begrepp, men det är inte den här språkliga distinktionen 
som är relevant utan vad jag då koncentrerar mig på det är substantiella klassificeringen 
och det jag försöker förstå eller förklara snarare är vad jag då avser med substan ti ell 
klassificering, jag kommer till det senare.

Och de frågor jag då ställer här inledningsvis, är vilka är konsekvenserna för de 
nordiska avtalsrätten av den här utvecklingen. Kan det förväntas fortgå, och i vilken 
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takt det eventuellt och finns det då anledning och möjlighet att på verka utveckling 
och i så fall hur.

Och jag har då fem teser som jag uppställer genast inledningsvis och så för söker 
jag motivera dem med den fortsatta presentationen. Och den första tesen är konsta-
terande att den yttersta orsaken till den accelererande använd ningen av främmande 
begrepp i nordisk avtalspraxis står att söka i globa lise rings  processen och den handlar 
om den amerikanska influensen i den globala kommersen. Där har vi liksom grundor-
saken till fenomenet och jag vill säga här att genast jag förenklar givetvis saker och 
ting. Det finns naturligtvis andra or saker och det jag specifikt riktar mig emot det är 
vad jag tycker är det väsent liga fenomenet. 

Den andra tesen, den fortskridande globaliseringsprocessen främjar intro duk-
tionen av främmande begrepp i framtiden i ännu snabbare takt än härintills. 

Den tredje är den att den nordiska avtalsrätten besitter vissa (ohörbart) som kan 
äventyras, möjlighen kan äventyras i den här utvecklingen och som det är värt att 
särskilt värna om. 

Den fjärde tesen det gäller det, egentligen riktas sig mot alla, det blir en allmän 
tes, det riktar sig mot det allmänna mot samfund snarare än individer. Och då menar 
jag att nordiska juristsamfund och inom ramen för enskilda juri ster både kan och bör 
på olika plan hävda den nordiska rättsuppfattningen och delta i utformningen av en 
global avtalspraxis och jag har då med avsikt satt orden global avtalspraxis i citat 
eftersom det säger sig självt att det knap past finns någonting som distinkt kan sägas 
vara en global avtalspraxis. 

Tes fem riktar sig sen egentligen emot varje enskild jurist och då menar jag den 
praktiserande juristen gör en värdefull insats genom att inte okritiskt importera rätts-
begrepp som har sitt ursprung från ett sammanhang i en annan rättskultur än den nor-
diska utan att anpassa de här begreppen till de nordiska förhållanden. Och då menar 
jag ytterligare att samtidigt som man därmed främ jar sin klients intresse och det är 
ju den primära skyldigheten för en advo kat, då menar jag också att som en biprodukt 
som värnar den enskilda jurister då samtidigt också om den värdefulla dagen i den 
nordiska avtalsrätten.

Vad är då främmande begrepp? Enligt min uppfattning, vad kännetecknar då be-
grepp för ändamålen här presentation språket i sig är inte relevant som ett exempel 
på det så har jag i mitt referat använt termen, pacta sunt servanda, det är ju säkerligen 
språkligt varken ett finskt, svenskt, danskt, norskt eller is ländskt uttryck men lika 
fullt förstår vi alla vad det betyder och det är ett be grepp som vi väl kan säga är ett 
nordiskt rättsbegrepp. 

Vad är då relevansen av användningsfrekvensen med tanke på med be greppet 
främmande eller inte. Inte nödvändigtvis särskilt stor, det finns till exempel termen 
material som används i engelsk avtalsterminologi ett mycket, mycket allmänt före-
kommande begrepp i alla engelskspråkiga avtal där de an vänds, vi uppfattar det när-
mast motsvarande väsentligt i vår rättsuppfattning huruvida det är exakt väsentligt 
eller inte så ska jag inte gå in på utan jag säger bara att det är inte nödvändigtvis på 
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det viset att innebörden är densamma. Men allt som allt främmande är alltså det som 
är konstituellt främmande för oss, inte som är språkligt främmande. 

Nå, vad kännetecknar då, då vet vi vad främmande är och det är någon ting som 
inte är nordiskt för att förstå vad främmande då är så måste uppenbarligen förstå, 
vad är nordisk avtalsrätt. Och vad kännetecknar nordisk rätt överhuvudtaget, och 
finns det någonting sånt som nordisk avtalsrätt och där kan man lätt konkludera att 
det finns åtminstone tillräckligt väldefinierbart för att en sån här diskussion ska vara 
meningsfull och då vill jag säga här helt kort att jag återkommer om en stund lite mer 
med detaljer, men det baserar ju sig på gemensamma traditioner på gemensamt lag 
samarbete, gemensamma kultur arv och hela det juridiska systemets uppbyggnad och 
kännetecknande också för det på avtalsrättens område är väl det att det baserar sig 
mycket långt på tillit och förtroende grundvärderingar i den nordiska världen om jag 
kan uttrycka mig på det viset. 

Sen vill jag också säga det att vad som är främmande och vad som är nordiskt är 
säkert inte konstant utan det är dynamiskt och någonting som idag kan vara främ-
mande kan imorgon mycket väl vara nordiskt genom att det har blivit introducerat 
och inarbetat i den nordiska rätten så att den relativa dimensionen finns det skäl att 
också hålla i tankarna. Jag sa tidigare att den nordiska rätten är särskilt utsatt för 
angloamerikansk rätt och då kan det ju finnas anledning att beröra kort skillnaden, 
eller vad som är kännetecknade för den angloamerikanska avtalsrätten och då kunde 
man kanske uttrycka sig kortfattat på det här viset, den är mycket ??kasuistisk?? i sin 
uppbyggnad i jämförelse med den nordiska som är mer principbaserad. Det här leder 
till långa detaljerade avtal. Och en av orsakerna till det här är de processuella regler, 
dels processuella regler men också avtalsrättsliga tolkningsregler som tillämpas i de 
angloamerikanska länderna vad man kallar (ohörbart) eller ”four corners rule”, det 
kanske benämns också något annat, men det gemensamma för de här principerna är 
att man inte ska fästa avseende vid avtalsexterna omständigheter vid tolkningen av 
avtalet utan endast det som är inskrivet i avtalet har relevans. Där av följer att bak-
grundsrätten i sig får en underordnad betydelse.

Man kan ju synpunkter på vad som är bra och vad som är mindre bra, vad som 
är fördelar och vad som är nackdelar man kan ju vara frestad att tro att en kasuistisk 
och mer detaljerad reglering kan öka förutsägbarheten för utfall i olika situationer. 
Det här är säkerligen nog en chimär, åtminstone i min upp fatt ning, i den bemärkelsen 
att ju mer man reglerar desto större betydelse får det som är oreglerat och allting 
kan man ändå inte reglera. Det är tveksamt i vilken mån förutsägbarheten de facto 
ökar. Nå, den nordiska rätten behöver jag inte säga särskilt många ord om här jag har 
egentligen illustrerat det i den angloamerikanska avtalsrätten som särskiljer det från 
den nordiska, så jag kanske konstaterar helt kort då att om vi försöker komprimera 
den här jäm förelsen så kan vi kanske säga att förutom att den nordiska avtalsrätten 
baserar sig mer på underliggande principer än långa kasuistiska regleringer, så är 
fokus mera på sak än på form, mera på avsikt än på bokstav om man vill uttrycka det 
på det här viset. Man söker  parternas gemensamma avsikter, det som man primärt 
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försöker etablera vid tolkning av ett avtal. Hur är det med förut säg bar heten? Ett kort 
avtal som baserar sig på principer, det finns natur ligt vis goda grunder att säga att 
förutsägbarheten kan vara lägre åtminstone för personer som inte är väl förtrogna 
med de underliggande principerna och det antas i regel gälla förutom lekmän också 
utländska jurister. Så att jag har en stor för ståelse för att en angloamerikans jurist 
som med sina ögon ser på ett nor diskt av tal kan vara konfunderad över hur det nu 
egentligen förutsätts funge ra i slut än dan. Så den här förutsägbarheten, åtminstone or 
ett främmande per spek tiv är ett problem. Fördelar och jag tycker uppenbara fördelar, 
åt min stone så länge vi ope rerar i en nordisk kontext ett transaktions effektiviteten 
dvs. det säger ju sig självt att ingå, förhandla och ingå kortare avtal är effektivare 
än att förhandla omhandla fram långa avtal där man försöker reglera varje tänkbart 
och ibland också otänkbara utfall, så transaktionseffektivitet det är absolut en fördel 
med den nordiska avtalsrätten i förhållande till den angloamerikanska. Nå, hur ser då 
den här introduceringen av de främmande begreppen i nordisk rätt och där kan man 
kanske igen hänvisa till det som jag tycker att kommer fram på nästan alla föredrag 
man bevistar här nu också här på det nordiska juristmötet dvs. det är marknadskrafter 
igen som är relevanta. Det är markandsaktörerna gör om vi ser på praktisk egenskap 
av marknadsaktörerna och precis på samma sätt som de gamla rommarna fann pacta 
sunt servanda vara en god princip som de ex por te rade när de bedrev kommers på 
större områden och det är ju det starkare parten som har hegemoni och introducerar 
sina begrepp precis på samma sätt eller åtminstone enligt samma grundläggande me-
kanism så introduceras ut länd ska begrepp i nordisk avtalsrätt. Vi går eventuellt mot 
någonting som vi kan kalla en globala avtalspraxis även om vägen dit är lång, kanske 
vi aldrig kom mer fram, men det finns i varje fall en riktning mot en sådan. Och då 
kan man säga att introduktionsprocessen som då innebär att det sker en anpassning 
och den anpassningen för vår del betyder att vi får intryck från framförallt den anglo-
amerikanska avtalsrätten går allt snabbare idag på grund av globaliserings processen 
som styr utvecklingen mot en världs omfattande ekonomi och som i grunden innebär 
att allt flera människor bedriver handel och kommers med allt flera människor från 
olika kulturer och bakgrund. Och i en sån här process så går det lätt på det viset att 
det är den starkare parten som har större inflytande, utöva hegemoni, de störst företa-
gen, största kapitalmark na derna och de tongivande aktörerna på relevanta marknader 
finns i regel i common-law länder. 

Det är i kombination med att engelska också har blivit kommersens språk och det 
är kanske just därför eller egentligen av samma orsak gör att det är helt uppenbart att 
det angloamerikanska inslaget blir mycket starkt och kanske allt stakare. Det är att vi 
får möjligen någonting som vi möjligen kan beteckna en global avtalspraxis innebär 
emellertid, det innebär att vi får ett språkbruk som möjligen är gemensamt och möj-
ligen skenbart på det viset att vi har en enhetlig praxis när det gäller innehåll också 
men problemet här är ju det att begreppen som de används i den här avtalspraxisen 
så det är ingalunda klart vad de begreppen som man alltför lättvindigt tar in i ett 
avtal med kanske nordisk bakgrundsrätt och det där problemen. Det finns en massa 
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exempel på termer som används allmänt i avtal och jag har nämnt några här, judili-
gence, representatious and warranties, (engelskt uttryck) material (engelskt uttryck) 
ingoverment och så vidare och så vidare. Och de används till den graden att man i 
svenskt eller finskt språkbruk har frågat om huruvida men fick några governanter 
eller huruvida man fick en indemnity eller huruvida man måste ge representatiuos 
warranties. Och det här visar bara att språkbruket är oerhört utbrett men det tar ännu 
inte svaret på frågan vad, om vi vet vad det är vi talar om när vi talar om de här be-
greppen. Hur ser då den här introduceringen, det finns olika dimensioner på det och 
den här, det finns en effektivitetsaspekt på det här och den igen har två, det vill säga 
hur snabbt och effektivt kan nya termer tänkas introduceras. Och de in sin tur har två 
aspekter på sig, det är en tidsaspekt, ren tidsaspekt och legitimitetsaspekt. Och det där 
med det här menar jag då att man använder en term under en lång tid i ett visst sam-
manhand. Till exempel parterna mellan på markanden betyder ingalunda att parten i 
sig blir, får en etablerad betydelse genom det och därmed har fått en legitimitet. Och 
det är det som egentligen är det relevanta på vilket sätt får en term legitimitet och hur 
snabbt sker detta. Då menar jag att det finns tre huvudsakliga vägar för hur den här 
introduktionen kan ske. Det första och det är då den med den högsta legitimiteten är 
lagstiftningen som naturligtvis innebär att det begrepp man lagstiftar blir en del av 
den nordiska rätten och därmed är saken klar. Och den kan ju påverkas dessutom av 
den som styr lagstiftarens vilja som är påverkningsbar. Den är ganska långsam, det 
tar lång tid och dessutom är den opraktisk att hantera frågor på den här detaljnivån. 
Men icke desto mindre så skulle det vara den mest effektiva. Så finns det naturligtvis 
lagskipning, rättspraxis. Det är klart att domstols, eller domar som gäl ler avtalstolk-
ningsfrågor, de skapar en hög legitimitet men de är dessvärre lång samma förrän vi 
får de här utslagen, de är inte påverkningsbara därför att det är parterna och slumpen 
som avgör vilka termer som möjligen blir föremål för behandling och dessutom så 
i kontraktsförhållanden tillämpar man i regel skilje förfarande, vilket innebär att det 
är endast i undantagsfall som domstolar kommer att behandla de här och därmed 
gör att ställningstaganden blir offentliga. Och sen finns det då ren användning på 
marknaden. Och ett be grepp kan ge oerhört snabbt introduceras på marknaden så att 
markands aktö rer na börjar tala om använda en gemensam lingua huruvida den har 
någon relevans juridiskt är sen en helt annan sak, den är ju påverkningsbar för den 
star kare parten är det lätt att snabbt introducera en ny term men den har mycket låg 
legitimitet och legitimiteten får den i slutet närmast genom rätts pra xis om det finns 
någon eller i brist på det nu närmast doktrin. 

Jag vill ge exempel på tre olika termer där den här introduktionen som har blivit 
introducerad i nordisk rätt där introduktion har skett på något av de här oli ka sätten, 
de här är inte alla från avtalsrätten men poängen är väl mera att belysa hur man kan 
påverka den här lagstiftningsvägen eller på något annat sätt om man vill. Jag tar 
först termen judiligence, det menar jag har blivit intro du cerad och inkörd i den nor-
diska rätten på marknaden genom att den har använts under en lång och småningom 
fått ett begrepp som också har behand lats i doktrin och under de senaste åren också 
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åtminstone i Finland så har man i olika lagstiftnings förarbeten hänvisat till judili-
gence, det är tämligen väletablerat term i Finland. En annan term är från de facto 
bolagsrättens sida, det är business judgement rule, det är ett amerikanskt rättsbegrepp 
men om man tittar på den senaste, den nya finska aktiebolagslagen som trädde i kraft 
för två år sen, där hänvisar man i förarbetena alltså när det gäller styrelsens aktsam-
hets och lojalitetsplikt till den amerikanska business judgement rule, så säger den i 
stort sett motsvarar business judgement rule. Och det här säger ju det då att vill man 
närmare förstå och söka innehåll i lojalitets och akt sam hets plikten så kan amerikansk 
rätt ha en viss relevans åtminstone i det avseendet. Det tredje är fråga om en term, 
eller ett fenomen och inte bara ett be grepp det är ett begrepp i linjensi som används 
inom konkurrensrätten och det är alltså ett institut som infördes i norden för några i 
konkurrensrättsliga sammanhang, i kartellsammanhang närmast där som anger, den 
som först anger en kartell går fri från vissa påföljder alltså. Och ett sånt här angivar-
system där man som ersättning får i gengäld kommer undan med lindrigare straff, 
det är ju mycket främmande för den nordiska rättskulturen och rättstraditionen, icke 
desto mindre så är detta nu en del av vår rätten genom lagstiftarens åtgärder. 

Vilka är då där här problemen med det faktum att utländska begrepp in tro duceras 
mer eller mindre effektivt och jag har valt att dela in det i even tu el la konsekvenserna 
genom att betrakta två olika plan, dels det allmänna planet och dels det enskilda pla-
net. Och med de menar jag att vad är konse kvensen för den nordiska avtalsrätten. Det 
är det allmänna planet. Den har alltså åtminstone såvitt gäller praxis så har den i viss 
mån anglo amerikaniserats, denna utveck ling fortsätter och praxis är tämligen enty-
dig. Och då är min fråga, innebär det här då risk för marginalisering av den nordiska 
avtalsrätten, innebär det att den blir utslagen, innebär det här att det lämnas mindre 
utrymme för det som vi är vana med, dvs. principer och det nordiska handslaget som 
då gett uttryck för av tal. Det är en fråga som jag har tagit så långt så jag säger att det 
finns en uppen bar risk för det. 

När det sen gäller det enskilda planet och då menar jag det enskilda företaget eller 
den enskilda individen, vad är konsekvenserna då där. Nå, det är uppenbart att det är 
att man inte vet vad man riktigt avtalar till kan leda till begreppsförvirring, det minskar 
förutsägbarheten i avtalsförhållanden, det ökar risken för tolkningstvister och det ökar 
komplikationerna i avtalets ingående. Det är en helt säkert otillfredsställande lösning 
i sig om man då inte hanterar den på rätt sätt. Sen skulle jag ändå vilja lyfta upp en 
dimension på den här problematiken och det är det att vi kan inte bortse från den här ut-
vecklingen utan att samtidigt beakta betydelsen av lagval och tvistlösningsmekanismer, 
dvs. vad blir, det är att vi skriver avtalen utformade på ett visst sätt, en sak, sen finns 
det en bakgrundsrätt genom lagval eller genom tillämpliga principer som styr resten 
av avtalet. Och den andra frågan är sen lösningstvisten i en domstol till äventyrs i en 
nordisk domstol eller ett skiljeförfarande. Om det är i ett skiljeförfarande, är tvisterna 
nordiska eller utländska jurister som menar jag att detta kan inte låta bli att påverka 
utfallet i den enskilda situationen av den enkla anledningen att dömande verksamhet 
är mänsklig verksamhet och det är mänskligt att människor fungerar utgående från sin 
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egen begreppsvärld. Så att i princip här så kan man fastställa och vara eniga om vad de 
resulterar i en praktiskt tillämpningen är en lite annan sak. 

Nå det finns alltså enligt mitt förmenande vissa problem både på det allmänna 
planet och på det individuella planet. Och då frågas det, kan man och bör man göra 
någonting för det där och det där förrän jag ger svaret på det så skulle jag säga att, ta 
som korta utgångspunkter att det är dels det att den utveckling som jag har beskrivit 
kommer att fortsätta, konsekvenserna är inte enbart negativa. Det kan ur ett visst 
perspektiv sätt så ökar det säkert förutsägbarheten i gränsöverskridande transaktioner 
att avtalen blir lite längre och lite mera detaljerade och med säkerhet uppfattas det 
säkert av de parter som inte är nordiska. Allt det här innebär att de nordiska juristerna 
säkerligen bör acceptera faktum och anpassa sig till utvecklingen i viss mån. men 
utvecklingen, det innebär inte att vi ska lägga oss eller sträcka upp händerna utan det 
finns saker som vi borde bör och kan påverka och det finns goda orsaker att värna om 
de goda dragen i den nordiska avtalsrätten och då frågar man sig, vad är det då vi kan 
göra och då skulle jag säga att på ett allmänt plan när det gäller juristsamfund också 
institutioner typ nordiska juristmöte så skulle jag säga att bibringa sig själv och andra 
en allmän insikt i problematiken. Vad är det vi talar om och vad kan det eventuellt 
leda till, vad borde man eventuellt göra. Ett aktivt deltagande i harmoniseringsinitia-
tiv, genom harmoniseringsinitiativ har vi möjligheter att dels påverka lagstiftningsut-
vecklingen i vårt eget land som ofta följer av harmoniseringen och dels möjligheter 
att till och med i viss mån kanske exportera några av de nordiska avtalsrätter som i en 
objektiv jämförelse är värdefullt. Att behandla begrepp i doktrin och rättslig debatt 
och därmed försöka skapa innehåll för dem och överhuvudtaget öka kunskapen om 
innebörden av främmande rättsbegrepp inom universitetsundervisning och arbets-
platser, särskilt advokat byråer som konfronteras med de här frågorna i sin dagliga 
verksamhet. När det gäller den enskilda juristen, vad den enskilda juristen kan och 
bör göra så menar jag för det första att man inte ska okritiskt tillämpa de främmande 
be grepp som kommer emot titt och tätt i olika sammanhang och i avtalsförslag eller 
avtalstexter utan verkligen försöka förstå, vad innebär detta i vår nordiska kontext. 
Det är det första, det andra är att försöka anpassa det begrepp i vår rätt så att vi åstad-
kommer en på ett meningsfullt sätt fungerande helhet som också är förutsägbar och 
det tredje, det är det att inse att det också finns ett legitimt intresse hos den andra 
parten, dvs. den icke nordiska parten att förstå hur saker och, eller att känna trygg-
het inför de avtal som ingås genom att tillmötesgå den med, och det kan i praktiken 
innebära längre och mera detaljerade avtal än vad vi kanske själva skulle kunna nöja 
oss med i normalfall. Och genom att fungera på det här viset menar jag också att den 
enskilde juristen inte bara bidra till att värna om den nordiska avtalsrätten utan samti-
digt bedriver han på bästa tänkbara sätt sitt klients intresse i det enskilda fallet. Tack.

Professor, dr.juris Giuditta Cordero Moss, Norge: 
Antitese
I henhold til veiledningen for det 38. nordiske Juristmøde skal korrefe renten ”give 
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en kritisk analyse af og et konstruktivt modspil til referentens teser. Korreferenten bør 
søge at oppstille antiteser, som kan danne grundlag for den etterfølgende diskussion”.

Referentens hovedtese er at den nordiske juristen ikke bør ukritisk impor tere 
rettsbegreper som har sin opprinnelse og sammenheng i en annen retts kultur. Dette 
deles uforbeholdent av meg. Det er derfor vanskelig å stille opp en antitese til dette.

Jeg kan imidlertid foreslå en alternativ vurdering av virkningene av den kjente 
praksis å skrive avtaler (selv avtaler som reguleres av nordisk rett) etter mønster fra 
anglo-amerikanske kontrakter.

Referentens vurdering er at den nordiske avtaleretten marginaliseres til fordel 
for den anglo-amerikanske tradisjonen. Dette anses av referenten ikke nød  vendigvis 
som negativt, ettersom ”en standardiserad avtalspraxis i gräns över skridande transak-
tioner har sina onekliga fördelar […]” (s.272). Likevel ser referenten i den nordiske 
avtaleretten visse aspekter som bør bevares og som kan anses overlegen i forhold til 
common law tradisjonen, spesielt i for bindelse med at den ”bygger på förtroende och 
tillit.” (s. 279). Advokatene blir derfor oppmuntret til å skrive avtalene slik at disse 
aspektene ikke blir margi nalisert. Nordiske jurister blir også oppmuntret til å delta i 
harmonise rings arbeid og bidra derved til bevaring av den nordiske kontrakts rettslige 
tradisjon. 

Min antitese til dette er som følger:
Resultatet av en ukritisk import av fremmede kontraktsmodeller er ikke nød-

vendigvis at nordisk kontraktsrett marginaliseres. Resultatet er heller at kon traktene 
kan få virkninger som er forskjellige fra det som partene i utgangs   punktet hadde 
regnet med.

Forutsetningen for antitesen er at kontrakten reguleres av en av de nordi ske lands 
rett, enten fordi kontrakten inneholder en lovvalgsklausul til fordel for en nordisk 
rett, eller fordi lovvalgsreglene utpeker en nordisk rett som bak grunns rett for forhol-
det. Det er meget utbredt praksis å anvende kontrakts modeller inspirert av common 
law mens bakgrunnsretten tilhører et nordisk land. Hvis kontraktens bakgrunnsrett 
derimot er et annet lands rett, kommer nor disk rett ikke til anvendelse i det hele tatt 
og det blir ikke relevant å disku tere hvorvidt nordisk rett marginaliseres gjennom 
denne avtale praksisen. 

Antitesen begrunnes med følgende punkter:
Når en kontrakt reguleres av nordisk rett er det denne som utgjør bakgrunns retten. 

Det er ingen hjemmel til å se hen til common law for tolkning eller anvendelse av 
kontrakten. 

Hovedtrekket ved den importerte avtalepraksisen er at kontrakts regule ringen for-
utsettes å være uttømmende og ikke bør påvirkes av bakgrunnsretten. Dette er et 
utpreget trekk av engelsk kontraktsrett. 

Utviklingen av kontraktsretten i Europa viser en viss konvergens mellom com-
mon law og civil law. Videre arbeides intenst mot harmonisering av europeisk kon-
traktsrett. Likevel er ikke dette tilstrekkelig til å gi kontrakten rettsvirkninger som er 
uavhengig av bakgrunnsretten.
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En autonom kontrakt inspirert av common law kan stride med en del pre sep-
toriske regler og grunnprinsipper i nordisk kontraktsrett. Selv deklarato ri ske regler i 
bakgrunnsretten kan påvirke tolkningen av kontrakten.

Overraskelsene som kan oppstå ved at en ukritisk avtalepraksis får utilsiktede 
resultater i møte med nordisk bakgrunnsrett motvirkes ved å spre kunnskap om rett-
systemene og om lovvalgsreglene.

1.	Det	er	ingen	hjemmel	til	å	se	hen	til	common	law	for	tolkning	eller	an	vendelse	
av	kontrakten

Det første spørsmålet som oppstår, når man for eksempel som vold gifts dommer 
skal tolke en kontrakt som er skrevet etter en common law modell, er under hvilken 
bakgrunnsrett kontrakten skal tolkes.

For å utpeke bakgrunnsretten i et internasjonalt rettsforhold må man an vende lov-
valgsregler. Lovvalgsregler for kontraktsforpliktelser er sammen fal lende i Norden. 
De reglene som er relevante her er nedfelt siden 1980 i Roma-kon vensjonen om 
loven som er anvendbar til kontraktsforpliktelser. Roma-konvensjonen er ratifisert av 
alle nordiske land med unntak av Norge og Is land. Konvensjonens regler anses å falle 
sammen med reglene i disse to land, i hvert fall for det som er relevant her.1 Roma-
konvensjonen er i ferd med å bli er stattet i Sverige og Finland av den europeiske 
forordningen 593/2008, kjent som Roma I, om lovvalg for forpliktelser i kontrakts-
forhold. Roma I har ikke endret de reglene i Roma-konvensjonen som er relevant her, 
men har til ført noen avklaringer som jeg kort vil redegjøre for nedenfor.

Hovedprinsippet i Roma-konvensjonen, i forordningen Roma I og i internasjonal 
privatrett generelt er at et internasjonalt kontraktsforhold er regu lert av loven som er 
utpekt av den relevante lovvalgsregel. Den relevante lov valgsregel er den som tilhø-
rer den internasjonale privatretten i domstolens land. Ved internasjonal voldgift er det 
ikke alltid automatisk at voldgiftsretten skal anvende den internasjonale privatretten 
i voldgiftssetets land – hvilke lov valgs regler som skal anvendes er spesifisert i vold-
giftssetets voldgiftslov eller, ved institusjonell voldgift, i voldgiftsreglene.2

Lovvalgsreglene i nordisk rett (Roma-konvensjonen, Roma I og nasjonale lov-
valgsregler) sier at et kontraktsforhold skal reguleres av retten som ble valgt av par-
tene - såkalt partsautonomi. Hvis partene har skrevet i kontrakten at for holdet skal 
reguleres av retten i et nordisk land, utgjør denne bakgrunns retten. 

Hvis partene ikke har skrevet noe lovvalg i kontrakten kan en spørre seg om 
partene kan anses å ha foretatt et stilltiende lovvalg. Hvis kontrakten er basert på 
common law kontraktsmodeller, kan dette antas å være et implisitt valg av com-
mon law som bakgrunnsrett? Rapporten til Roma-konvensjonen nev ner nettopp, 
som eksempel for stilltiende lovvalg, at kontrakten er skrevet med et formular som 

1  For en detaljert analyse av dette spørsmål se min LOVVALGSREGLER FOR INTERNASJONALE KONTRAKTER: TILSYNELATENDE 

LIKHETER OG REELLE FORSKJELLER MELLOM EUROPEISKE OG NORSKE REGLER, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2007, 679-717, 

679ff.

2  For en mer detaljert analyse se min INTERNATIONAL ARBITRATION AND THE QUEST FOR THE APPLICABLE LAW, (2008) Global 

Jurist (Advances), Vol. 8: Iss. 3, Article 2 ss. 1-42 
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åpenbart er regulert av et bestemt lands rett. Den avtalepraksis som vi diskuterer her 
lar seg imidlertid ikke subsumere under dette eksemplet. Her er det ingen direkte 
eller indirekte henvisning til et be stemt lands rett, det er heller en diffus bruk av for-
muleringer og kontrakts teknik ker som er typisk for en rettstradisjon - definert som 
anglo-amerikansk eller common law. Det ville være helt vilkårlig å ta engelsk rett 
som repre sen ta tiv for denne tradisjonen, og det ville være like vilkårlig og i tillegg 
umulig å ta amerikansk rett, ettersom hver stat i USA har sin egen rett som ikke nød-
ven dig vis faller sammen med de andre staters retter – til tross for Uniform Commer-
cial Code. I henhold til Roma-konvensjonen må et lovvalg faktisk ha blitt vedtatt av 
partene, om enn ikke eksplisitt, for at partsautonomien skal kunne antas som utøvet; 
det er ikke nok å henvise til en hypotetisk partsvilje. For ordningen Roma I har ikke 
endret dette. Når det ikke en gang er klart hvil ket lands rett som partene (eventuelt) 
har hatt i mente, er det vanskelig å for utsette at partene foretok et faktisk lovvalg. At 
kontrakten er skrevet etter møn ster fra common law kan derfor ikke bli tatt som et 
stilltiende lovvalg.3

Hvis partene ikke har foretatt et lovvalg, sier Roma-konvensjonen at kontrakten 
skal reguleres av retten i det landet som den har sin nærmeste til knytning til. Roma-
konvensjonen opererer med en presumsjon om at den nær me ste tilknytning er til det 
landet hvor den part som skal yte den karak teri sti ske ytelse (realdebitoren) har sitt 
hovedsete. Forordningen Roma I har forsterket realdebitorens hovedsete som tilknyt-
ningsfaktor ved å gjøre dette til hovedregelen. Med andre ord er det irrelevant for å 
identifisere den nærmeste tilknytning om kontrakten er skrevet etter mønster fra com-
mon law. Mye taler for at den samme løsning også anvendes i norsk rett.4   

Hvis det ikke er holdepunkter for å fastslå at partene faktisk hadde til hen sikt å 
underlegge kontrakten engelsk eller en amerikansk stats rett, er det alt så ingen grunn 
til å se hen til engelsk eller amerikansk rett ved tolkning av kontrakten. 

Det er dog mulig å gå enda lengre i forbindelse med bakgrunnsrettens for rang. 
La oss anta at partene skrev i kontrakten en lovvalgsklausul som utpe ker en nordisk 
rett som bakgrunnsrett – eller at partene ikke skrev inn noen lov valgs klausul, men 
lovvalgsregelen utpeker en nordisk bakgrunnsrett. La oss videre anta at det er mulig 
å bevise at partene hadde hatt til hensikt å gi til kontrakten eller til visse klausuler 
i kontrakten virkninger som tilsvarer de virkningene som kontrakten ville ha hatt 
under engelsk rett eller under en av de amerikanske statenes rett. Selv i denne situa-
sjonen er det ikke automatisk at disse virkninger skal gis effekt uten videre. 

Dette ville være det som i internasjonal privatrettslig terminologi heter materi-
ellrettslig lovvalg - det er ikke et ekte lovvalg og kan ikke påvirke bak grunns retten. 
Det såkalte kollisjonsrettslige lovvalg, ekte lovvalg som fore tas ved å skrive en 

3  For en mer detaljert analyse se min TACIT CHOICE OF LAW, PARTIAL CHOICE AND CLOSEST CONNECTION: THE CASE OF 

COMMON LAW CONTRACT MODELS GOVERNED BY A CIVILIAN LAW, in Giertsen, J., Frantzen, T. and Moss, G.C. (eds.), Rett og 

toleranse - Festskrift Helge Johan Thue, Gyldendal 2007, pp. 367-378

4  For en mer detaljert analyse se min LOVVALGSREGLER FOR INTERNASJONALE KONTRAKTER: TILSYNELATENDE LIKHETER 

OG REELLE FORSKJELLER MELLOM EUROPEISKE OG NORSKE REGLER, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2007, cit., 685ff..
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lovvalgsklausul, ved å vedta lovvalget stilltiende eller ved å an vende de tilknytnings-
faktorer som er nedfelt i lovvalgsregelen, har som virk ning å flytte rettsforholdet ut 
av alle potensielle bakgrunnsrettenes sfære og inn i det valgte retts sfære. De andre 
potensielle bakgrunnsrettene settes altså ut av spill (med noen unntak som ikke er 
relevante her). Det materiell rettslige lov valget, derimot, påvirker ikke bakgrunnsret-
ten. Det betyr at de virkningene som partene ønsker at kontrakten skal ha, får samme 
status som alle kontrakts vil kår og må tolkes i lys av bakgrunnsretten og innenfor 
de begrensninger som denne stiller. Bakgrunnsrettens rolle er betydelig for et kon-
traktsforhold: Den be grenser avtalefriheten med sine preseptoriske regler, den utfyl-
ler kontrakten med sine deklaratoriske regler, den styrer kontrakts tolkningen med sin 
tolk nings lære, den bestemmer beføyelsene i henhold til sine materielle og proses su-
elle regler. Samspillet mellom kontrakten og bakgrunnsretten vil bli drøf tet nærmere 
i pkt. 4 nedenfor. På Universitetet i Oslo pågår et forsk nings prosjekt, finansiert av det 
norske Forskningsrådet, som analyserer en rekke klausuler som typisk forekommer 
i kommersielle kontrakter importert fra common law modeller: Prosjektets formål 
er å finne ut hva klausulene var ment å oppnå under den opprinnelige engelske bak-
grunnsrett, og om og i hvilken grad de samme virkningene kan oppnås når kontrakten 
reguleres av norsk rett. De fleste argumenter som jeg fremmer her, er basert på fors-
kning som er pågått i rammen av dette prosjektet.5 

2.	Hovedtrekket	er	ønsket	om	den	fulle	avtalefriheten
Antitesen går ut på at importerte kontraktsmodeller har som hoved ambi sjon å 

skape den fulle avtalefriheten. Det som blir importert er ikke så mye forskjellige rett-
sinstitutter i engelsk eller amerikansk kontraktsrett, det er heller ett spesifikt aspekt 
av disse kontraktstradisjoner: Muligheten for å anse kontrakts dokumentet som den 
eneste regulering av forholdet mellom partene til fortrengsel for bakgrunnsretten. 
Denne holdning - at kontrakten skal være seg selv nok til at alle spørsmål som sprin-
ger ut derifra blir avgjort - blir dyrket spesielt i common law kontraktstradisjonen, 
men er ikke nødvendigvis ube gren set selv i common law. Avtalepraksis ignorerer 
likevel de eventuelle beskrankninger som common law setter og søker å løsrive kon-
traktsforholdet fullt fra bakgrunnsretten. Der er således ikke engelsk bakgrunnsretten 
som med denne avtalepraksis importeres, men hensikten å utelukke anvendelsen av 
den engelske (eller annen) bakgrunnsrett.

   Riktignok tilpasses avtalene engelsk bakgrunnsrett, for eksempel ved at kon-
traktsbøter struktureres som forhåndsfastsatt erstatning (liquidated	damages) og ikke 
som mulkt (penalties) - av hensyn til engelsk rettens forbud av kontraktsbøter.6 
5  For flere opplysninger om prosjektet se http://www.jus.uio.no/ifp/forskning/prosjekter/anglo-project/. Avhandlingene som produseres i 

prosjektet er publisert på websiden og har begynt å bli publisert ved Institutt for Privatrettens skriftserie, Universitet i Oslo, i en egen serie 

med tittel ANGLO-AMERICAN CONTRACT MODELS  - første nummer i serien, nr 169/2007, er min introduksjon til prosjektet. Fra høsten 

2008 følger avhandlingene om klausulene No Waiver, Entire Agreement, No Oral Amendments, Represnetations and Warranties, Conditions og 

Covenants, Material Adverse Change, Indemnities and Hold Harmless, Liquidated Damages og Sole Remedy.

6  For en dyptgående analyse og referanser til litteratur og rettspraksis, se Kyrre Kiellands avhandling LIQUIDATED DAMAGES AND SOLE 

REMEDY, som blir publisert i Universitet i Oslos Institutt for Privatrettens serie viet forskningsprosjektet om angloamerikanske kontraktsmodel-

ler, jfr. fotnote 5 ovenfor og http://www.jus.uio.no/ifp/forskning/prosjekter/anglo-project/.
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Man finner også andre eksempler hvor preseptoriske regler i engelsk kontrakts-
rett har påvirket kontraktsskriving. For eksempel, påbudet at en forpliktelse skal 
kunne være håndhevbar kun hvis den andre part skal gjøre en motytelse (considera-
tion), har ført til praksisen at kontrakter ofte inneholder frasen ”for	value	received	
[…]”, når det ellers er risiko for at forpliktelsen anses som ensidig. 

Engelsk kontraktsrett har dog ikke mange preseptoriske forbud eller påbud. 
Det finnes i engelsk rett en rekke beføyelser, equitable	 remedies og andre rett-
sinstitutter, som trer inn for å forhindre urimelige krav eller utfylle kontrakten, 
men de fleste er ikke preseptoriske og blir satt ut av spill med en tilstrekkelig klar 
kontraktsregulering. 

Engelsk rett påvirker altså kontraktsskrivingen ved at klausulene formes med 
det formålet å utelukke anvendelsen av slike equitable	remedies; formulering har 
altså engelsk rett for øyet, men hovedformålet er å utelukke at denne som bak-
grunnsrett trer inn i kontraktsforholdet.

Som eksempel kan man nevne unntakene som engelsk rett har utviklet fra den 
tradisjonelle parol	evidence	 rule: Regelen i sin opprinnelige utstrekning er i en-
gelsk rett ment å forhindre at en skriftelig kontrakt blir utfyllt eller tolket i lys av 
omstendigheter som ikke er nedfelt i selve dokumentet. I de siste årene utviklet en-
gelsk rettspraksis flere unntak fra regelen. Gjennom denne utviklingen er det mulig 
selv under engelsk rett, under visse omstendigheter, å integrere den skriftlige kon-
trakten med eksterne elementer. Dette er en uthuling av den sentrale rollen som den 
bokstavelige tolkning av det skriftlige dokumentet tradisjonelt spiller i engelsk rett. 
Disse unntakene til parol	evidence	rule er dog ikke preseptoriske og de skriftlige 
kontraktsvilkårene kan få tilbake deres tradisjonelle forrang hvis dette samsvarer 
med partenes vilje. En klausul som meget ofte skrives inn i kommersielle avtaler er 
ment nettopp å forhindre at engelsk bakgrunnsrett, gjennom de nyutviklede unnta-
kene til parol	evidence	rule, begrenser den skriftlige kontraktens autonomi. En slik 
klausul er ofte henvist til som entire	agreement-, merger- eller integration	clause.7      

Gjennom denne klausulen er bakgrunnsrettens begrensinger til avtale friheten 
satt ut av spill. 

Et ytterligere eksempel er engelske beføyelser som estoppel	eller acqui	escence: 
Under visse omstendigheter kan en part miste muligheten til å hånd heve sine ret-
tigheter. En forutsetning for dette er at den annen part i god tro har stolt på at den 
første part ikke ville håndheve disse rettigheter. Disse be føyelser er en uthuling av 
avtalefriheten dersom rettighetene er nedfelt i kon trak ten. Til  gang til beføyelsene kan 
dog utelukkes og rettighetene blir igjen hånd hev bar hvis kontrakten gjør det klart at 
en ikke i god tro kan forvente at rettigheter ned felt i kontrakten ikke blir håndhevet. 
En klausul som meget ofte skrives inn i kommersielle kontrakter har nettopp dette 
formålet og forhindrer at engelsk bak grunnsrett, gjennom de ovennevnte beføyelser, 
7  For dyptgående analyse og referanser til litteratur og rettspraksis, se Henrik Bjørnstads avhandling ENTIRE AGREEMENT KLAUSUL, som 

blir publisert i Universitet i Oslos Institutt for Privatrettens serie viet forskningsprosjektet om angloamerikanske kontraktsmodeller, jfr. fotnote 5 

ovenfor og http://www.jus.uio.no/ifp/forskning/prosjekter/anglo-project/.
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begrenser den skrift lige kontraktens autonomi. Slik klausul er ofte henvist til som no	
waiver	clause.8 

Også denne klausulen setter bakgrunnsrettens begrensinger til avtale frihe ten ut 
av spill.

Andre klausuler som er typisk for kommersielle kontrakter springer ut av og be-
krefter den betydelige selvstendigheten som kontrakten nyter fra bak grunns   retten i 
den engelske tradisjonen. Det er for eksempel vanlig  å regulere i detalj hvilke kon-
sekvenser et kontraktsbrudd skal ha og å utelukke at andre beføyelser enn de som er 
nedfelt i kontrakten skal kunne være tilgjengelig (så kalt sole	remedy klausul).9 En 
tilstrekkelig klar kontrakts regulering vil således bli håndhevet selv om dette skulle 
føre til resultater som ikke samsvarer med prinsippene i engelsk bakgrunnsrett og til 
og med er urimelige.10

Videre er det vanlig i kommersielle kontrakter å innta en rekke opp lys nin ger om 
partene og kontraktsobjektet, såkalte representations	and	warranties. Disse skal an-
ses som en uttømmende liste av de forhold som forut settes i kontrakten. Det er nød-
vendig under engelsk rett å nedfelle i kontrakten slike forutsetninger, fordi engelsk 
rett ikke har tradisjon for å utfylle kontrakten med forut setninger og heller ikke har 
en opplysningsplikt mellom partene i for hand lings fasen. Hvis ikke forutsetninger og 
vilkår blir skrevet inn i kon trakten, blir de ikke en del av forholdet mellom partene. 
Listen av representations	and	warranties bekrefter at kontrakten skal være den ut-
tømmende og tilstrekkelige kilden for å regulere alle spørsmål som kan oppstå.11  

Et ytterligere eksempel er den såkalt subject	to	contract klausul, eller klau suler 
med lignende virkninger.12 Disse klausuler er tatt inn i intensjons avtaler og andre pre-
kontraktuelle dokumenter og er ment å bekrefte at det ikke oppstår noen forpliktelser 
mellom partene mens de er i forhandlingsfasen, ikke en gang lojalitetsforpliktelsen. 
Det vil allerede følge av engelsk rett at partene uten ansvar kan begynne eller fort-
sette forhandlinger uten å ha seriøse hen sikter – for eksempel, at man kan engasjere 
den andre part i eksklusive for hand linger uten å ha til hensikt å inngå en kontrakt, 
men med det egentlige for må let å forhindre at den andre part inngår en kontrakt 
med andre. I og for seg er det derfor overflødig å innta en subject	to	contract klau-
sul i dokumentet, for  di det ikke er nødvendig å nedfelle en ansvarsbegrensning der 

8  For dyptgående analyse og referanser til litteratur og rettspraksis, se Fredrik Skribelands avhandling NO WAIVER KLAUSUL, som blir 

publisert i Universitet i Oslos Institutt for Privatrettens serie viet forskningsprosjektet om angloamerikanske kontraktsmodeller, jfr. fotnote 5 

ovenfor og http://www.jus.uio.no/ifp/forskning/prosjekter/anglo-project/.

9  For dyptgående analyse og referanser til litteratur og rettspraksis, se Kyrre Kiellands avhandling LIQUIDATED DAMAGES AND SOLE 

REMEDY, som blir publisert i Universitet i Oslos Institutt for Privatrettens serie viet forskningsprosjektet om angloamerikanske kontraktsmodel-

ler, jfr. fotnote 5 ovenfor og http://www.jus.uio.no/ifp/forskning/prosjekter/anglo-project/.

10  Se for eks. Lombard North Central plc v. Butterworth [1987] 1 All ER 267, Court of Appeal

11  For dyptgående analyse og referanser til litteratur og rettspraksis, se Tor Sandbraatens avhandling REPRESENTATIONS AND WARRAN-

TIES, CONDITIONS OG COVENANTS, som blir publisert i Universitet i Oslos Institutt for Privatrettens serie viet forskningsprosjektet om 

angloamerikanske kontraktsmodeller, jfr. fotnote 5 ovenfor og http://www.jus.uio.no/ifp/forskning/prosjekter/anglo-project/.

12  For en analyse og referanser til litteratur og rettspraksis, se min THE FUNCTION OF LETTERS OF INTENT AND THEIR RECOGNITION 

IN MODERN LEGAL SYSTEMS, in Schulze, R. (ed.), New Features in Contract Law,  Sellier. European Law Publishers, 2007, pp. 139-159
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ansvaret like vel ikke oppstår under bakgrunnsretten. Fordi engelske kontrakter søker 
å ut tømmende regulere partenes forhold, blir denne klausulen likevel inntatt i disse 
dokumenter – og bekrefter at kontrakten skal være den eneste kilde for å regu lere alle 
spørsmål som kan oppstå.

 Disse eksempler viser at hovedformålet med avtaleskrivingen er å for hindre at 
kontraktens vilkår blir påvirket av bakgrunnsretten. Alle de oven nevnte klausuler 
blir overført til nordisk avtalepraksis uten særlig tilpasning og selv når avtalens bak-
grunnsrett tilhører et nordisk land. 

Ønsket om en autonom kontrakt finner sin grobunn i engelsk rett, der av tale-
friheten og hensyn til forutsigbarheten tradisjonelt står meget sterkt – selv om avta-
lefriheten ikke er helt ubegrenset i engelsk rett heller, som vil bli nevnt pkt. 3 ned-
enfor. Hvorvidt kontraktsklausulene faktisk får de tilsiktede virk nin ger i engelsk rett 
er imidlertid ikke det mest relevante til vårt emne: Det som er rele vant er å etablere 
hvorvidt nordisk bakgrunnsrett tillatter at en kontrakt er ut tømmende og autonom, og 
dermed fullt løsrevet av bakgrunns retten.

3.	Verken	konvergensen	mellom	common	law	og	civil	law	eller	harmonisering	kan	
erstatte	den	nasjonale	bakgrunnsrett

Tradisjonelt er en engelsk dommer opptatt av å tolke bokstavelig det som står 
i kontrakten og anser det ikke som sin oppgave å utfylle eller forbedre kon trakten 
hvis det viser seg at partene har glemt å regulere noen aspekter eller at en klausul 
var skrevet slik at den kunne få utilsiktede og til og med urime lige resultater. At alle 
aspekter skal være regulert og at alle virkninger skal være vurdert på forhånd i alle 
sammenhenger anses som partenes oppgave ved kontraktsskriving (oppsummert med 
den maksime caveat	emptor). Domme ren for utsetter at partene visste hva de skrev og 
vurderte all risiko, derfor er dommerens oppgave å anvende kontrakten slik den ble 
skrevet. En nordisk dommer, slik en dommer som tilhører civil law systemer, vil deri-
mot tradi sjo nelt være opptatt av å sette kontrakten i bakgrunnsrettens sammenheng. 
Partene trenger ikke å skrive ned alle detaljer i deres forhold, fordi kontrakten vil bli 
utfyllt med bakgrunnsretten og tolket i lys av dens grunnprinsipper. 

I de siste tiårene har man, på to forksjellige nivåer, vendt oppmerksom heten mot 
det som er felles mellom common law og civil law. På den ene side, har man ob-
servert at de to systemene stadig nærmer seg hverandre, på den andre side har man 
begynt å jobbe aktivt for å skape en felles kontraktsrett i Europa. Kan den observerte 
konvergensen mellom common law og civil law, eller den harmoniseringen som blir 
etterstrebet for europeisk kontraktsrett redu sere spenningen som oppstår når man bru-
ker common law kontrakts modeller for forhold som har en nordisk bakgrunnsrett?

Konvergens
Den nyere komparativrettslige forskningen har fremhevet at forskjellene mel lom 

common law og civil law systemene ikke er så stor som de tradisjonelt er beskrevet.
På den ene side har engelske domstoler begynt å åpne for en kontrakts tolkning 



627Fremmede retsbegreber i nordisk kontraktsret

som er mindre bokstavelig og mer formålsbasert enn tidligere,13 på den annen side 
har enkelte civil law domstoler begynt å åpne for en kontrakts tolkning som er mindre 
paternalistisk og mer bokstavelig enn tradisjonelle fremstillinger gir rom for.14 

Etter min mening bør en ikke overvurdere den konvergensen som obser ve res mel-
lom common law og civil law innenfor kommersiell kontrakts rett: Det er fortsatt 
betydelige forskjeller mellom, for eksempel, den engelske og den norske tolknings-
lære – forskjeller som kan bety at den samme sak ikke nød vendigvis ville få samme 
utfall om den ble avgjort i begge rettsystemer. For eksempel kan en engelsk dommer 
ikke ta hensyn til partenes ad ferd og ut sagn i løpet av forhandlingene for å tolke kon-
trakten; ikke heller om sten dig he tene etter kontraktens avslutning kan bli vurdert av 
en engelsk dommer. Alle disse forhold kan derimot bli tatt i betraktning av en norsk 
dommer for å etab lere kontraktens innhold. En engelsk dommer har kun begrensede 
muligheter til å utfylle kontrakten med vilkår eller forutsetninger som ikke er skrevet 
i kon trakten, mens en norsk dommer har mer spillerom. Videre har partene ingen 
lojalitetsplikt overfor hverandre i engelsk rett, spesielt ikke i den pre kontraktuelle 
fasen, mens denne er fremtredende i norsk rett. Av særlig inter esse for vårt tema er at 
det  i engelsk rett ikke finnes en generell lojalitetsplikt mellom partene som er presep-
torisk: Som konsekvens av dette kan de fleste inter ferenser fra engelsk bakgrunnsrett 
fravikes ved en tilstrekkelig klar kontrakts regulering.15

Konvergensen mellom common law og civil law, uansett hvor langt den rek ker, 
har begrenset relevans til spørsmålet som diskuteres her. Det som av tale praksis søker 
å importere er ikke den løsningen som en engelsk dommer ville gi i en tvist, som det 
ble vist i pkt. 2 ovenfor. Det som søkes importert er øn sket om å utelukke interferen-
ser fra bakgrunnsretten – uansett om bak grunns  retten er engelsk, nordisk eller annet. 
Det er den absolutte avtalefrihet som denne avtalepraksisen prøver å etablere. 

Til en viss grad kan partene lykkes i å begrense bakgrunnsrettens rolle under en-
gelsk rett, som entire	agreement og no	waiver klausuler nevnt i pkt 2. viser. Det som 
jeg ønsker å argumentere for i punkt 4 nedenfor er at disse samme klausuler ikke kan 
ha de samme virkninger når bakgrunnsretten tilhører et nordisk land.  

Harmonisering
Den nasjonale bakgrunnsretten kunne teoretisk bli overflødig og forskjel lene 

bakgrunnsrettene imellom irrelevant hvis det fantes en over-nasjonal retts system 
som er så velutviklet at den kunne erstatte den nasjonale bakgrunnsrett og regulere 
selvstendig et helt kontraktsforhold. En slik harmonisert rett finnes til en viss grad, 
for eksempel ved Wien-konvensjonen av 1980 om internasjo nal kjøp (CISG). Selv 
en så vellykket konvensjon har dog kun begrenset rekke vidde og kan ikke erstatte 

13  Den viktigste dommen I denne forbindelse er kanksje Investors Compensation Scheme Ltd. v. West Bromwich B.S. [1998]1 W.L.R. 898 

(H.L.)

14  Se for eksempel i Norge Rt. 1994 s. 581, Rt. 2000 s. 806, Rt. 2002 s. 1155, Rt. 2003 s. 1132

15  For flere detaljer og henvisninger til litteratur og rettspraksis se min COMMERCIAL CONTRACTS BETWEEN CONSUMER PROTEC-

TION AND TRADE USAGES: SOME OBSERVATIONS ON THE IMPORTANCE OF STATE CONTRACT LAW, cit., pkt. 2.2.2,  2.2.3 

pkt..2.2, 2.2.3, 5
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bakgrunnsretten i sin helhet. Andre mulige harmoni se ringskilder, som for eksempel 
UNIDROIT prinsipper for internasjonale kon trakter og de europeiske prinsippene for 
kontraktsrett (PECL), er avhengig av en nasjonal bakgrunnsrett, for eksempel for å 
konkretisere generalklausulene og for å fylle tomrom.16 

I europeisk sammenheng synes dessuten arbeidet med harmonisering å gå i den 
retning som tradisjonelt er fulgt i civil law systemer og gir rimelighets prinsippet en 
sentral rolle.17 Harmonisering mellom common law og civil law søkes derfor opp-
nådd innenfor kontraktsretten ved at engelske domstoler for ventes å nærme seg enda 
mer civil law tradisjonen. 

Innenfor Europa kan det henvises til Ole Landos Principles of European Contract 
Law (PECL), som i utstrakt grad blir brukt som basis for mye av det arbeidet som 
pågår i forbindelse med harmonisering.18 PECL gir rimelighets prinsippet en fremtre-
dende rolle. Rimelighetsprinsippet er i henhold til art. 1:201(2) et generelt prinsipp 
og er preseptorisk; spesifikke utslag av det gene relle rimelighetsprinsipp er for ek-
sempel plikten til å samarbeide mellom par tene (art.6:102) og lojalitetsplikten i for-
bindelse med kontrakts forhand linger (art. 2:301). Kontrakter skal tolkes i henhold til 
rimelighets prin sippet, og den ovennevnte Entire	Agreement klausul skal ikke kunne 
brukes til å begrense tolkningen av kontrakten (art.2:105 (1) og (3)). En av arbeids-
gruppene opptatt med harmonisering, Research Group on the Existing EC Private 
Law (Acquis Group), som i sitt arbeid har konsekvent brukt PECL som referanse-
ramme, har sågar slått fast at flere europeiske regler til beskyttelse for forbrukere al-
lerede utgjør eksisterende europeisk kontraktsrett også for kommersielle kontrakter. 
Der for er regler basert på rimelighets prinsippet nedfelt i samlingen om eksi ste rende 
europeiske kontraktsrettsregler: Art. 2:101 slår fast en generell og pre sep torisk lojali-
tetsplikt i forhandlingene, videre spesifisert i art. 2:103 og 2:201. Artiklene 7:101 og 
7:102 slår fast at kontrakter skal oppfylles i god tro og at rettigheter skal håndheves i 
henhold til rimelighetsprinsippet.19 Alle disse regler er ment å påvirke tolkningen og 
oppfyllelse av kontrakten: Når en bok stavelig tolkning ville tilsi et urimelig resultat, 
trer rimelighetsprinsippet inn og forhindrer dette. 

Det er verdt å merke seg at avtalepraksis går i motsatt retning og adop te rer nesten 
ukritisk common law tradisjonen, som tilsikter nettopp å utelukke en hver påvirkning 
av kontrakten gjennom bakgrunnsretten, som vist i pkt. 2 oven for. Dette betyr at en 

16  For en mer detaljert analyse med henvisninger til litteratur og rettspraksis, se min INTERNATIONAL CONTRACTS BEWTEEN COMMON 

LAW AND CIVIL LAW: IS NON-STATE LAW TO BE PREFERRED? THE DIFFICULTY OF INTERPRETING LEGAL STANDARDS SUCH 

AS GOOD FAITH, 2007 Global Jurist: Vol. 7: Iss. 1 (Advances), Article 3 pp.1-38. Selv EU skrinla en målsetning om å støtte standard europeiske 

kontrakter som skulle være autonome, for flere detaljer se min COMMERCIAL CONTRACTS BETWEEN CONSUMER PROTECTION AND 

TRADE USAGES: SOME OBSERVATIONS ON THE IMPORTANCE OF STATE CONTRACT LAW, cit., 24 f.

17  For en detaljert analyse se min HARMONISED CONTRACT CLAUSES IN DIFFERENT BUSINESS CULTURES, in Wilhelmsson, T. (ed.), 

Private Law and the many Cultures of Europe, Kluwer Law International,  2007,  221-239. 

18  En oversikt av harmoniseringsarbeidet kan fåes på www.copecl.org.

19  For en kritisk analyse se min COMMERCIAL CONTRACTS BETWEEN CONSUMER PROTECTION AND TRADE USAGES: SOME 

OBSERVATIONS ON THE IMPORTANCE OF STATE CONTRACT LAW, in Schulze, R. (ed.), Common Frame of Reference and Existing EC 

Contract Law, Sellier. European Law Publishers,  2008, 65-93, pkt. 2.2.2,  2.2.3
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eventuell substitusjon av den nordiske bakgrunns retten med PECL, om det i det hele 
tatt ville la seg gjøre, kun ville forskyve problemet: Som vi her spør oss hvorvidt en 
autonom kontrakt ville kunne for bli upåvirket av nordisk bakgrunnsrett, ville vi måtte 
spørre oss hvorvidt en autonom kontrakt ville kunne forbli upåvirket av en harmoni-
sert europeiske rett – i hvert fall så lenge den etterstrebet europeiske kontrakts retten 
gir en frem tredende rolle til rimelighetsprinsippet, slik PECL gjør.  

4.	En	autonom	kontrakt	inspirert	av	common	law	kan	stride	med	en	del	presepto-
riske	regler	og	grunnprinsipper	i	nordisk	kontraktsrett

Etter å ha etablert at den nasjonale (nordiske) bakgrunnsretten regulerer kontrak-
ten, gjenstår det å verifisere hvilken betydning bakgrunnsretten har for kontrakten.

Utgangspunktet for nordisk rett er, som for common law, at kontraktene skal hånd-
heves etter deres ordlyd. Samtidig gir nordisk rett, i likhet med de rett  sy stemene som 
tilhører civil law og spesielt de som er inspirert av tysk rett, en sentral rolle til rimelig-
hetsprinsippet. Rimelighetsprinsippet er grunnlag for regler om hvordan kontrakter skal 
tolkes, hvordan de skal oppfylles, om even tu elle tilleggsforpliktelser mellom partene. Det 
er dette rimelighets prinsippet som finnes igjen i PECL, som beskrevet ovenfor. Spesi-
fikke regler om rekla ma sjon eller opplysningsplikt er utslag av rimelighetsprinsippet, slik 
som mer gene relle prinsipper om medvirkning, passivitet eller lojalitet. Tolknings læren, 
koblet med et så fremtredende rimelighetsprinsipp, kan føre til innskrenkede tolk ning av 
kontrakten selv uten å måtte ty til dramatiske tiltak som sensur.

Under slik bakgrunnsrett vil en Entire	Agreement	klausul ikke kunne for hindre 
at dommeren vurderer også elementer som ikke er nedfelt i dokumentet for å tolke 
kontraktens innhold. Dette vil gjelde både for det som er passert mellom partene før 
avtaleavslutningen og deres etterfølgende adferd; videre vil kontrakten kunne inte-
greres med bakgrunnsretten.20

En No	Waiver	klausul vil bli respektert langt på vei, men i ekstreme til feller som 
grenser til misbruk av kontraktsrettigheter, vil den trolig bli tolket slik at urimelige 
resultater kan bli unngått. For eksempel, en part lar være å bruke sin kontraktsbasert 
hevingsrett over en lengre periode i påvente av endrin ger i markedet, eller inntil den 
andre part mister mulighet til å inngå en til svarende kontrakt med en tredje part. Når 
utviklingen viser at det er lønn somt å heve kontrakten, benytter seg førstnevnte part 
av den gamle hevings retten, selv om den andre part i god tro hadde innrettet seg etter 
at avtalen ville fortsette. Det er nærliggende for en nordisk dommer å tolke klausulen 
slik at den ikke finner anvendelsen som basis for spekulasjon.21

Hvis kontrakten regulerer at mislighold av en bestemt forpliktelse medfører he-
vingsrett, vil en nordisk dommer i utgangspunkt godta heving ved brudd av klausulen 
der forpliktelsen er nedfelt. Hvis misligholdet er av ube tyde lig art og ikke har konse-
kvenser for den andre part, vil det dog van skelig kunne foranledige en så dramatisk 
sanksjon som heving, til tross for at ordlyden i kontrakten synes å hjemle det.22 
20  Se Henrik Bjørnstads ENTIRE AGREEMENT KLAUSUL, cit.

21  Se Fredrik Skribelands NO WAIVER KLAUSUL, cit.

22  Se Tor Sandbraatens REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, CONDITIONS OG COVENANTS, cit.
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Hvis kontrakten har en lang liste av Representations	and	Warranties	i for bindelse 
med kontraktens objekt, vil disse opplysninger normalt utgjøre ram men for parte-
nes ansvar i forbindelse med objektets kvaliteter. Hvis listen ute later ett aspekt av 
objektets kvaliteter som den ene part burde ha opplyst den an dre om i henhold til 
bakgrunnsrettens opplysningsplikt, så vil denne part ikke bli frigjort av sin opplys-
ningsplikt bare fordi kontraktens liste var ufull stendig.23 

Hvis partene inngår forhandlinger og skriver under en intensjonsavtale med en 
Subject	to	Contract klausul, vil det som regel bety at ingen av dem vil bli holdt an-
svarlig hvis den endelige kontrakt ikke blir inngått. Denne klau su len vil dog neppe 
kunne utelukke den generelle lojalitetsplikt i for handlinger og en part vil kunne bli 
ansvarlig for den andre parts tap hvis, for eksempel, for handlingene ble inngått uten 
seriøse hensikter, men kun for å for hindre at den andre part innledet forhandlinger 
med tredje part.24

De ovennevnte eksempler viser ekstreme situasjoner der ordlyden i kon trak ten 
sannsynligvis ikke vil bli fulgt nøyaktig av en nordisk dommer; det må legges til at 
klausulene vil bli håndhevet i henhold til sin bokstav i flertallet av situasjonene. Der 
en bokstavelig kontraktsanvendelse er knyttet til misbruk av rettig heter med spe-
kulative hensikter eller ville føre til en betydelig ubalanse mel lom partene, er det 
sannsynlig at klausulen blir tolket slik at urimelige resultater blir unngått. I de fær-
reste tilfeller kan dette forventes å bli gjort med direkte sensur av kontrakten – mer 
sannsynlig er at den rause tolkningslæren gir rom til å unngå resultater som partene 
ikke kan forventes å ha ønsket.

Dette er ikke en særegenhet ved nordisk kontraktsrett: De fleste civil law syste-
mer, og spesielt de som er basert på tysk rett, har en sammenlignbar struk tur med 
hensyn til dommerens rolle ved tolkning av kontrakten, samt viktig heten av rimelig-
hetsprinsippet. Som vist i pkt 2. ovenfor, bygger også PECL på samme basis.

Partene kan altså bli overrasket hvis de stoler på at deres utførlig skrevne kontrakt 
vil bli håndhevet bokstavelig i alle situasjoner.

5.	Was	tun?
Overraskelsen som partene risikerer å få kan best unngås ved å forberede juri-

stene allerede i løpet av deres utdanning. 
Unge jurister som skal skrive en internasjonal kontrakt har fra univer si te tet van-

ligvis kun en tynn basis for å forholde seg til de problem stillingene som opp står ved 
internasjonale kontrakter. Når de først er ute i advokatpraksis blir de gitt gamle mo-
deller fra tidligere transaksjoner og byg ger opp sin kom pe tanse på et empirisk måte. 
De fleste kontraktsmodeller som er tilgjengelig, er modeller fra common law, som 
inneholder alle de ovennevnte klausuler og mange flere. Den unge juristen observerer 
at disse kontrakter er detaljerte og pre tenderer å være uttømmende. Den unge juristen 
observerer videre at disse kon traktene er skrevet på samme måte uansett hvilket lands 
rett som regulerer dem. Dette underbygger inntrykket som kontraktene vil gi, nemlig 
23  Se Tor Sandbraatens REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, CONDITIONS OG COVENANTS, cit.

24  Se min THE FUNCTION OF LETTERS OF INTENT AND THEIR RECOGNITION IN MODERN LEGAL SYSTEMS, cit.
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at inter n sjo nale kontrakter er autonome og ikke blir påvirket av bakgrunnsretten. 
Som vist ovenfor, kan dette føre til overraskelser.

 Det er universitetets rolle å formidle de sentrale linjer som kan forhindre disse 
misforståelser. Det som bør formidles, er kunnskap om hovedforskjellene mel lom 
kontraktsrettene i de viktigste rettssystemer, samt forståelse av hvor dan lovvalget 
foregår. Førstnevnte komparativrettslige kunnskap er viktig for å forstå hvilken funk-
sjon klausulene har i en kontrakt som er skrevet på bak grunn av et annet rettsystem, 
og i hvilken grad den samme funksjon bør eller kan utøves i det andre systemet. 
Sistnevnte internasjonal privatrettslige kunn skap er viktig for å forstå hvilken rolle 
bakgrunnsretten spiller for kontrakten og hvordan den utpekes.

 I lys av dagens meget aktiv engasjement for en harmonisert kontraktsrett i Eu-
ropa, er det også viktig å formidle kunnskap om harmoniseringsarbeidet, for eksem-
pel PECL. Uten støtte fra den komparative retten og den inter na sjo nale privatretten 
risikerer en dog å misforstå harmoniseringens betydning – foreløpig er den ikke til-
strekkelig til å erstatte bakgrunnsretten.

6.	Konklusjon
Den avtalepraksisen som importeres har som hovedformål å utelukke at kontrak-

tens regulering påvirkes av bakgrunnsretten. Det er således hoved sake lig avtalefrihe-
tens forrang og hensyn til forutsigbarheten som importeres. Disse er viktige trekk i 
common law tradisjon (spesielt i engelsk rett), selv om de til en viss grad er dempet 
av utviklingen i common law rettssystemer. Den im por terte avtalepraksisen ser bort 
fra slik utvikling og søker å løsrive kon trakten fullt fra bakgrunnsretten

 Rettsforholdet mellom kontraktsparter lar seg dog ikke løsrive fullt fra bak-
grunnsretten. En kontrakt har ikke nødvendigvis lignende rettsvirkninger i interna-
sjonale forhold selv om den er basert på en standardisert praksis. År saken er retts-
virkningene oppstår i samspill med bakgrunnsretten. Så lenge bak grunnsrettene er 
forskjellige, kommer likelydende kontrakter til å ha for skjellige rettsvirkninger.

Den nordiske kontraktsretten mister ikke sine grunnleggende prinsipper i møtet 
med en avtalepraksis som er basert på common law. Det er heller kon trakten som 
får utilsiktede virkninger når den tolkes under en bakgrunnsrett som har forskjellige 
prinsipper og tolkningslære.

For å motvirke at en ukritisk avtalepraksis skaper overraskende resultater for par-
tene, bør juristene få mer kunnskap om hovedtrekkene i de forskjellige rettsystemer 
samt en forståelse av mekanismene som styrer valg av bak grunns retten i internasjo-
nale forhold – spesielt forskjellene mellom et materiellrettslig og et kollisjonsrettslig 
lovvalg.

Professor Viggo Hagstrøm, Norge: 
Jeg vil takke referenten og ko-referenten for aldeles utmerkede innlegg det ikke er 
vanskelig å slutte seg til. Jeg har noen mindre betraktninger. Det ene er et hjertesukk 
over den utvikling vi har sett som europeiske jurister. Det har i lang tid foregått et 
harmoniseringsarbeid i Europa, først med Principles of European Contract Law og 
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så senere Common Frame of Reference, mye i regi av Study Group on the European 
Civil Code. Det er vel ingen stor hemme lig het at resultatene av dette arbeidet i liten 
grad er influert av engelsk og amerikansk rett. Det er kontinentaleuropeisk rett som er 
premisss leverandør, ofte destillert i en enklere nordisk form. Det er dette en møter i 
disse store prosjektene, hvis det da ikke unntaksvis er noe voldsomt tysk, som ugrun-
net berikelse. Parallellt har vi en utvikling som europeiske jurister ikke har noen 
kontroll over, hvor gode kolleger i advokatbransjen sitter og skriver kontrakter med 
begreper importert fra et system som står det nordiske svært fjernt, særlig det engel-
ske. Det virker å være en utvikling som ikke lar seg stoppe. Lord Denning brukte et 
bilde om EU-retten engang, at den var som en flodbølge som skyllet oppover elvene 
og ikke kunne stanses. Tilsvarende kan man nok si her. Jeg er ikke sikker på hvor 
lykkelig man skal være over denne utviklingen. De nordiske rettssamfunn har alltid 
hentet impulser utenfra, som er blitt omstøpt til vårt eget rettsstoff. Men den utvikling 
vi her taler om dreier seg om reelle ’transplantasjoner’ hvor det ikke er noe spørsmål 
om tilpasning.

Professor Christina Ramberg, Sverige:
Tack så mycket för era mycket intressanta anföranden. Idén om lojalitet, tillit, för-
trolighet och rimlighet tror inte jag är speciellt Nordisk. Det är globala fenomen. Det 
är nog så att vi i Norden ofta tror att vi är mer rimliga än vad man är i andra länder. 
Men det tror jag inte stämmer. Jag tycker att din beskriv ning, Giuditta, om hur avtal-
stolkningen går till är intressant. Men om man analyserar ett enskilt fall, tror jag att 
den engelska domaren som tolkar ett avtal kommer fram till samma resultat som en 
svensk eller norsk domare gör - kanske med en lite annan argumentation. 

Faran är – som ni båda pekat på väldigt väl - de speciella begreppen som man 
använder i engelsk och amerikanska kontrakt som vi har svårt att förstå är speciella. 
Exempel:

1. Det står ”times of the essence”. Det står inte ”minsta lilla dröjsmål ger dig rätt 
att häva”. Det är svårt för en oerfaren jurist att förstå att ”time is of the essence” har 
med hävningsrätt att göra. 

2. Det står i kontraktet ”best effort”. Det är svårt för en nordisk jurist att för stå att 
det är något helt annat än ”reasonable effort”. 

Vad ska vi då göra för att komma till rätta med det här problemet. Ja, naturligtvis 
ska vi försöka lära oss vad de här begreppen betyder, det kan vara steg ett. Men en 
annan mer konstruktiv åtgärd kan vara att försöka utveckla a-nationala, globala boiler 
plates. Det kan gå till så att man utvecklar i interna tio nella kontrakt inte en time-is-
of-the-essence-terminologi utan istället skriver ut att ”tiden är viktig vilket betyder 
att minsta dröjsmål ger rätt att häva”. Lös nin gen skulle alltså vara att man försöker 
bidra globalt till att förbättra stan dard avtalen och boiler plate klauslerna så att alla 
kan förstå vad de har för innebörd. Tack. 
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Professor Bernhard Gomard, Danmark: 
Mit navn er Bernhard Gomard, jeg er professor ved Handelshøjskolen her i Køben-
havn. Emnet om det store engelske sprog og det lille Danmark er stort. Det er åben-
bart for den, der har børn og børnebørn, at det engelske sprog rykker frem med en 
helt forbavsende hast. På universitetet i København, da jeg var ung student, var der en 
professor, der ville introducere engelsksprogede lærebøger. Studenterne betragtede 
det som et fantastisk overgreb på studenter befolkningen. På Handelshøjskolen i dag 
betragtes det som en selvfølge og en stor fordel, at undervisningsmaterialet så vidt 
muligt er engelsksproget. Det er enorm ændring, der sker. Det er imidlertid ikke det 
samme, som at dansk ret træder i baggrunden for engelsk ret. Jeg tror, det er meget 
vigtigt at fremhæve stærkt, som det også kom frem i navnlig korreferentens fremstil-
ling, at vi har to spørgsmål, der er helt klart adskilte. En ting er, hvad er forhandlings-
sprog, hvad er sproget for kontrakten? En anden ting er, hvad går lovvalgsklausulen 
ud på? Jeg vil illustrere det med et praktisk eksempel. Jeg har i mange år været besty-
relsesmedlem i et genforsikrings selskab, og der møder man disse problemer meget 
tydeligt. I ethvert direkte selskab i Danmark, bortset måske fra enkelte meget store 
policer, er de direkte forsikringer på dansk. Anderledes med genforsikringerne. Der 
er policerne på engelsk, og det gælder, hvad enten de går til London-markedet, eller 
de går til Swiss Re eller et andet af de store europæiske genforsikringsselskaber. Der 
opstår ikke helt sjældent menings forskelle mellem de direkte selskaber og genfor-
sikringsselskaberne. Disse sager går næsten uden undtagelser til voldgift. De sager, 
der går til det engelske marked, er næsten sikre på fra den engelske partsudpegede 
voldgiftsmand, at møde følgende udtalelse: ”Javel, der er en lovvalgsklausul til dansk 
ret. Vi viser en vis imødekommenhed for vores kunde fra det lille land. OK, men kon-
trakten er indgået ‘in the british market’, og derfor ‘obviously is influenced by and 
follows british practices’. Det er et synspunkt, der vil blive imødegået af den danske 
voldgiftsmand. Den, der har været heldig at få en kontinentalorienteret formand, vil 
så vinde. Den, der har været uheldig at få en engelskorienteret  formand, vil tabe. En 
ejendommelighed i retssystemet på et specielt område, men en ejendommelighed, der 
viser denne vanskelighed, at være født i et lille land, et udmærket land, men et land, 
som jo ikke kan opnå, at sproget bliver kendt uden for vores grænser. Vi skal ikke 
længere end til Flensborg eller Hamburg, ’in Deutschland wird Deutsch gesprochen’, 
og det må man som dansker affinde sig med, og det samme gælder naturligvis i endnu 
højere grad i det angelsaksiske område. 

Med hensyn til dette med det engelskes betydning ville jeg pointere ved at nævne 
genforsikring, at forholdene er vældig forskellige fra kontraktsområde til kontrakts-
område. Det er også vældig forskelligt, hvad man egentlig forstår ved ’british practi-
ces’. De gange, jeg navnlig har hørt udtrykket i voldgiftssager, har det været aftaler 
indgået ’in the british market’, og er det engelsk – altså UK – practices, man taler 
om. Men går vi ud i verden, hvad er egentlig engelsk praksis? I mine unge dage var 
jeg et år student på Harvard Law School, og en af de ting, vore lærere i ’contract’ 
indprentede os, var, ”You are in Massachusetts, we are in New England”. Så er der 
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naturligvis New York og Californien, det er jo ikke det rene ingenting. Men det er 
trods alt her i New England, at vi sætter standarden for, hvad vi underviser i. Der 
er store forskelle. National engelskpræget ret, når vi kommer til Amerika, det er 
’state law’, og forskellene er ikke ganske ubetydelige. For at tage et andet praktisk 
eksempel, som vi kender fra Danmark. Det er banklån. Banklån i gamle dage i 
Danmark og banklån nu om dage i Danmark er ret forskellige. Måske ikke smålå-
nene, men store lån, der er der tydelige forskel. Er det et koncernselskab, f.eks. et 
nyetableret datterselskab med en stor udenlandsk moder, der skal optage et bety-
deligt lån til at etablere sig for, og man gerne vil optage det lokalt, så vil det være 
således, at i forhandlingerne vil den store moder blive inddraget. Nogle afgiver 
blot lidt løsagtigt formulerede erklæringer, andre laver egentlige ’comfort letter’ 
eller ’letters of intent’ o.s.v. Så kommer spørgsmålet, går det galt, og vil moderen 
ikke betale, er der ansvar, eller er der ikke ansvar? Spiller det her nogen rolle, om 
man har talt om støtteerklæring – altså dansksprogede – eller har skrevet comfort 
letter eller letter of intent? – efter min mening ikke den ringeste forskel. Aftalen er 
indgået her i landet med en dansk bank. Den fortolkes efter dansk skik og brug. Jeg 
mindes aldrig i nogle af de sager, jeg har set, at man har villet trække frem, hvordan 
forstår en englænder et comfort letter til en bank. Et andet eksempel fra banklån, 
hvor man møder engelsksprogede klausuler, er det blevet mere almindeligt at tale 
om ’covernance’. En ’covernant’ i et banklån er typisk en aftalebestemmelse om, at 
hvis låntageren kommer i en eller anden form for vanskeligheder, solvensprocenten 
daler eller lignende, så skal der ske genforhandling, eller der skal stilles øget sik-
kerhed, eller gælden skal nedbringes o.s.v. Disse sager giver vist nok kun yderst 
sjældent anledning til retssager, men giver ofte anledning til forhandlinger, og der 
har vel været voldgiftssager. Er det så således, at man siger, nu må vi have et af de 
voluminøse engelsksprogede værker om banking practices og financial practices? 
Det har jeg aldrig oplevet. Man har sagt, hvad står der, og hvordan fortolker man 
her i København en covernant med en solvensbestemmelse. I et ganske betydeligt 
omfang tror jeg, man må sige, at sprog er en ting, jura er en anden ting. Det sy-
nes jeg, man skal holde fast ved. Noget andet er naturligvis, at kommer man ud i 
verden, og har man flere fremmede parter involveret, så kan man ikke forhandle 
og skrive en kontrakt på dansk. Det er højst upraktisk. Selv i en kontrakt her i Kø-
benhavn til en dansk bank er det upraktisk at skrive på dansk, hvis det bliver større 
dispositioner i alt fald. Banken har ’trainees’ udefra. Hvis det er et meget stort lån, 
skal det måske forevises en anden bank o.s.v. Og med alt det gode, der kan siges om 
det danske sprog, så er det jo en specialitet. Siger man så, vi har jo glimrende trans-
latører her til lands, hvorfor opretter I dog ikke kontrakten på dansk og lægger en 
engelsk oversættelse ved. Dertil må man sige, at det vil kræve forhandlingskunst at 
komme igennem med en klausul i slutningen af kontrakten, om at i denne kontrakt, 
der er affattet på dansk og engelsk, er, i tilfælde af modsætning mellem teksterne, 
den danske tekst afgørende. Det skal være en dygtig advokat, der kommer igennem 
med sådan en klausul. Det modsatte kunne måske opnås. I udenrigsministeriernes 
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aftaler, der taler man vist sjældent om, hvilket sprog der er det afgørende. Jeg har i 
hvert fald sjældent set det i kommercielle kontrakter. 

Men som sagt, jeg er enig i næsten alt, hvad der er sagt fra referent og korreferent, 
men synes, der er grund til at holde fast i, at udgangspunktet er, at for et lille land, 
som f.eks. Danmark, med et sprog, som er ukendt uden for landets grænser, må vi 
holde fast ved, at en ting er sproget, en anden ting er juraen, og juraen siger, at den 
internationale privatret bestemmes af lovvalgsklausulen. Har man kæmpet sig i for-
handlingerne til, at dansk ret er afgørende, f.eks. i en kontrakt om salg af en virksom-
hed til udlandet, så har man betalt for den klausul, og så skal man også have vederlag 
for den, hvis parterne kommer op at toppes i en senere voldgift. Tak.

Lagstiftningsrådet Sten Palmgren, Finland:
Tack så mycket. Jag heter alltså Sten Palmgren, jag arbetar på lagberedningsavdel-
ningen i Helsingfors och har därför lagberedarens perspektiv som kanske är lite an-
norlunda. Referenten inledde med att säga att man kan ha många olika infallsvinklar 
på det här temat. Jag tror att referentens infallsvinkel var den riktiga i den bemärkel-
sen att den var den mest intressanta. Jag tänkte emellertid ta min utgångspunkt i några 
språkliga aspekter – inte i den meningen att vi frågar oss om vi ska tala danska eller 
engelska – utan lite reflektera över det juridiska språket som fenomen. Det är ju näm-
ligen på det sättet att det juridiska språket skiljer sig från nästan alla andra fackspråk 
genom att det beskriver och skildrar någonting som är ska vi säga metafysiskt. Lagen 
och rätten finns egentligen inte till utan människan och det är därför som de juridiska 
begreppen också är så starkt knutna till den rättsordning som de beskriver och hand-
lar om. Av det här följer att om begreppen i olika rätts system avviker från varandra 
så motsvarar inte heller termernas innehåll varandra. Och därför så tycker jag att 
referenten och korreferenten har be skri vit ytterst väl hur viktigt det är för den prakti-
serande juristen att vara mycket medveten om begreppens och termernas semantiska 
innehåll. – Sen skulle jag vilja säga några ord om EG-rätten. Vi har ju via EG-rätten 
fått lära oss att termer och begrepp kan ha vad vi kallar en gemenskapsrättslig bety-
delse. Allt så en betydelse som kan vara annorlunda än vad den är nationellt. Och det 
är åtminstone för lagstiftaren – och då tänker jag på EG-lagstiftaren – av oer hört stor 
vikt att man är medveten om det här och att man är mån om att skapa en sådan ter-
minologi som fungerar både på det gemenskapsrättsliga planet och på det nationella 
planet. För annars uppstår det väldigt lätt stor för virring. Sedan fäste jag mig vid 
beskrivningen av utvecklingen på avtalsrättens område, som referenten säger håller 
på att leda till en ökad kasui stik. Det är intressant att se motsvarande utveckling på 
lagstiftningens område – man skulle nästan kunna tala om postkasuistik som drabbar 
lag stiftningen. Vi får alltmera detaljerade bestämmelser om sådant som även annars 
följer av annan lagstiftning eller som följer av allmänna rättsprinciper. Och det här 
vill jag hävda är ett otyg som i för längningen bara skapar förvirring och rättsosäker-
het och som är en mycket tråkig utveckling. Jag kan dela referentens förhoppningar 
om att hävda den nordi ska avtalsrätten och dess principer – det kanske är svårare att 
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vara lika positiv eller lika optimistisk om möjligheterna att göra det. Men det minsta 
man väl kan kräva är att de nordiska juristerna  i rent nationella och rent nordi ska 
sammanhang inte använder sig av en begreppsapparat som är främmande. Enligt tes 
3 i referatet säger referenten att den nordiska avtals rätten har vissa  kännspaka drag 
som i vissa avseenden gör den överlägsen den anglo ameri kan ska. Jag föreställer mig 
att en och en annan av våra nordiska vänner kanske har fun derat på vad ’kännspak’ 
betyder, eventuellt slagit upp ordet i Svenska aka de mins ordlista och sett beteckning-
en ’finländskt och provinsiellt’. Det här är ju inget farligt, för om man inte känner till 
ett begrepp eller en term så kan man ta reda på dess innehåll. Betydligt lömskare och 
farligare är sådana begrepp eller termer som man tror sig känna till, men det sedan 
visar sig att de fak tiskt har ett annat innehåll. Och eftersom middagen just närmar sig 
så ska jag av sluta det lite lättsamt och säga så här: Om jag till våra danska vänner 
säger att det har varit ’roligt’ att få komma till Köpenhamn så kanske de undrar vad 
jag egent ligen menar. Om en svensk bjuder en norrman på middag och norr mannen 
svarar att han inte har ’anledning’ att komma så tror jag att svensken even tuellt kän-
ner sig djupt sårad. Men det har, kära nordiska vänner, varit roligt att ha haft anled-
ning att komma till Köpenhamn. Jag ska sluta här, tack.  

Højesteretsdommer Jon Stokholm, Danmark: 
Tak. Jeg vil sige lidt i tilslutning til det, som Hagstrøm var lidt inde på, nemlig hvor-
dan er vi kommet i denne situation. På visse retsområder er der givetvis et reelt be-
hov, nemlig hvor de nye teknologier gør sig gældende. Det er jo derfra, det kommer: 
telekommunikation, offshore, hvor vi slet ikke har de begrebsapparater, som man 
skal bruge for at kunne lave kontrakterne. I modsætning til det står ’due diligence’ 
inden for virksomhedsoverdragelse; det er helt overflødigt.  Flere interesser har ført 
til det. To ting vil jeg pege på: De nordiske virksomheder er snobber. De har set det 
her i udlandet, og de vil gerne være med på noderne, og de er imponeret af de dyre 
advokatregninger, som de får. De tror, at når man betaler meget, så må det være godt. 
Derfor synes de, at vi må have sådan noget her i Norden. De nordiske advokater skal 
jo leve og helst godt, og der er masser af omsætning til yngre advokater og dæknings-
bidrag i det her fuldstændigt overflødige arbejde, så alle interesser går hånd i hånd for 
at udvikle retten på en virkelig ufornuftig måde. 

Så vil jeg pege på et andet problem, som minder lidt om dette, som vi tog hånd 
om i Danmark for nogle år siden. Det er nemlig disse ’legal opinions’, som advokater 
afgiver i forbindelse med internationale transaktioner. De afgives på engelsk, og der 
er en masse ’boiler plate’ udsagn, som advokaterne skal skrive under på, om begreber 
som slet ikke giver nogen mening i nordisk ret, men som man alligevel skal udtale 
sig om. Det løste vi i Danmark på den måde, at de kontorer, som jævnligt afgav disse 
opinions, udarbejdede en standard vejledning, der forklarer, hvad der i en dansk legal 
opinion menes med et angelsaksisk udtryk, som ikke giver mening efter dansk ret. 
Det kan måske være en inspiration.
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Advokat Rolf Johansson, Sverige: 
Tack. Jag är advokat på Linklaters som är en internationell advokat verksamhet med 
tyngdpunkt i London. Jag är verksam i Stockholm för egen del. Jag reagerade lite 
grann på några synpunkter tidigare och vill egentligen bara säga, och jag ska försöka 
hålla mig väldigt kort, att jag tror att juridiken i stor utsträckning i de här hänseen-
dena på samma sätt som politiken är det möjligas konst. Man kan vara för eller emot 
internationalisering och man kan vara för eller emot globalisering och så vidare. Man 
kan försöka eller inte försöka komma över de problem som frågan om olika rättsbe-
grepp skapar, men för oss som är verksamma i näringslivet handlar juridiken i stor 
ut sträck ning om att svara upp mot marknadens krav. Vi advokater är tjänste leverantör 
till näringslivet helt enkelt. Och vi har anledning att försöka leva upp till det, att 
försöka hjälpa näringslivet på traven i de transaktioner som man vill genomföra. 
Det är ingen tvekan om, och Thomas var inne på det tidigare, att den här typen av 
internationalisering kommer att öka i stor ut sträck ning. Det gäller dels därför att in-
ternationalisering allmänt sett ökar nästan exponentiellt i termer av antal och värde på 
internationella trans aktioner, dels beroende på, och det var någon annan som nämnde 
det tidigare, att man även i rent in hem ska transaktioner i större utsträckning använder 
sig av internationella strukturer. Kanske inte avtal baserade på ut ländsk rätt nödvän-
digtvis, men av tal med anglosaxiska avtalsstrukturer. Ett traditionellt låneavtal som 
för trettio år sen i varje fall under svensk lag omfattade fyra eller sex sidor baserat 
på bankens standarddokument med kryss i några rutor, det omfattar 135 sidor på 
engelska idag. Det dokumentet använder man även i inhemska transaktioner, kanske 
därför att en av parterna är ett dotterbolag till ett utländskt företag, eller för att det är 
en stor transaktion där finansieringen i nästa steg ska läggas ut på den internationella 
kapitalmarknaden. Jag tror att vi framöver kommer att se allt mindre av rent inhem-
ska avtal. Jag tror att man måste bestämma sig för om man vill försöka vara med eller 
om man vill försöka motarbeta den här utvecklingen och min uppfattning är alldeles 
tydlig, hoppas jag. Det går i de allra flesta fall - jag hade tänkt nämna några exempel, 
men jag gör inte det eftersom det har lämnats några exempel här tidigare - att komma 
över de problem som internationaliseringen för med sig och Thomas redogörelse för 
problemen och vart vi är på väg i utvecklingen tycker jag var lysande. 

Men det finns områden där vi inte klarar av att komma över de problem som upp-
kommer och det är framförallt i de situationer där parternas vilja att reg lera tingens 
ordning på ett sätt strider mot tvingade lag enligt den rätts ordning som avtalet kom-
mer att lyda under. Det finns sådana situationer. Jag har själv varit inne i några sådana 
sammanhang. Framförallt under den sven ska hyreslagstiftningens hägn så finns det 
en del ganska bekymmer sam ma, kan man väl säga i det internationella perspektivet, 
men distinkta tvingande regler. Ett sådant exempel är att man inte får avatla om skil-
jeförfarande rörande en fråga om hyresförhållandets bestånd eller icke bestånd. Den 
regeln går inte att komma förbi, helt enkelt. Det finns gränser för vad man kan (och 
kanske vill) åstadkomma, men jag tror att de gränserna är väsentligt mycket snävare 
än vad vi uppfattar när vi börjar diskutera ett sånt här område. Tack.
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Advokat Carita Wallgren-Lindholm, Finland:
Tack så mycket. Jag skulle litet vilja debattera den fråga som korrefe renten sade att vi 
inte skulle debattera. Men jag försöker ta en sådan vinkel att jag inte bryter mot hen-
nes instruktioner. Det är den här  internationellt privat rättsliga aspekten och jag utta-
lar  mig med stor ödmjukhet med tanke på den inter nationellt privaträttsliga expertis 
som finns och fanns närvarande i rummet. Men jag skulle säga på det sättet att jag 
ställer mig tveksam till det att kontraktsmodellen inte skulle kunna utgöra bas för ett 
kollisionsrättsligt lagval. Kanske det är så enligt någon internationellt privaträtt, men 
jag skulle  tycka att det kan finnas situationer då avtalets systematik, hela uppbygg-
naden av kontraktet och den verklighet det beskriver blir så att säga nonsens om det 
inte tolkas enligt den modell där det har uppkommit. Man kan också gå fel om man 
inte tolkar avtalet enligt dess rätta modell, i detta fall till exempel en ’common-law’ 
modell så de skyddsklausuler och strukturer som finns inbyggda där och som kanske 
är avsedda just att reglera och kanske vara motbalans till vissa andra avtalsregleringar 
gör att  avtalets naturliga habitat  finns till exempel i engelsk rätt. Och jag tyckte att 
det var bra som Christina Ramberg just sade om det att det finns skälighet utanför 
norden. Och jag kan väl tänka mig att det finns situationer när parterna har ingått av-
talet så har de haft bilder i huvudet som pekar till exempel på att de avsett att  engelsk 
lag ska vara tillämplig fast de inte har sagt det och att vi riskerar, det som jag tror att 
alla har varit eniga om här, att hamna i oförutsägbarhet. Om vi försöker undvika en 
sån möjlig lösning att vi säger att det är uppenbart att detta avtal måste tolkas enligt 
engelsk rätt därför att som man säger, ”it doesn´t make sense”, annars, då tycker jag 
kanske att det är värre att man försöker ta delar av det och köra in det i en mixer och 
sen kommer det ut ett resultat som i värsta fall är ett sådant som ingendera parten 
hade avsett när de ingick avtalet. Tack så mycket. 

Advokat Tomas Lindholm, Finland:
Tack. Jag är medveten om att nu är det bara jag och Giuditta som är mellan detta 
tillfälle och middagen så jag ska fatta mig mycket kort. Jag vill säga det, att om jag 
var konfunderad när jag då förberedde mitt föredrag och refererade det, så jag måste 
jag säga att jag är inte alls mindre konfunderad nu, men kanske på lite högre nivå. 
Diskussionen har visat att den här problematiken är minst så komplex och har minst 
så många infallsvinklar och aspekter, och kanske t.o.m. lite fler, än vad jag hade före-
ställt mig. Jag tycker att det var en bra diskussion, tack för det. Lite inspirerad av vad 
Rolf Johansson sa, vill jag avsluta med en reflektion över praktikerns möjlighet att 
påverka. Jag är enig om det att det finns en massa avtal, som när man tittar på dem i 
efterhand, kasnke verkar stolliga, som vi i Finland brukar säga. Jag kan också medge, 
att jag själv har medverkat i avtalsförhandlingar där sådant har åstadkommits. Men 
i levande livet går det ofta till på det viset att det som ska åstadkommas i en enskild 
situation är någonting som är snabbt, fungerande och där man vet vad man gör. Och 
när man då säger till exempel till sin amerikanska huvudman att ”you know what, 
this doesn´t really make any sense at all in a Finnish context” och han frågar att ”but 
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does it harm to have it”, och så förklarar man att det nu kanske inte gör det så säger 
han, ”ok,  don´t fight it”, och det är klart att när det gäller den enskilda praktiserande 
juristen så kan han eller hon inte ta fighten för den nordiska avtalsrätten. Själv tycker 
jag att det finns god anledning att ta den fighten i princip, inte därför att vi har ett 
gammalt samarbete och det är gamla goda begrepp och så vidare, utan därför att de 
är effektiva även i dagens värld. Och detta är den enda grund på vilken man kan få 
igenom någonting på marknaden i dagens värld. Att det fungerar bättre än andra lös-
ningar. Men den praktiserande juristen måste dessvärre ta fighten på ett annat plan än 
när han eller hon driver sin huvudmans sak, till exempel på det nordiska juristmötet 
och jag tackar att jag har haft möjligheten att det här. Tack för min del. 

Professor, dr. juris Giuditta Cordero Moss, Norge:
Denne interessante debatten har vist at problemstillingen har mange fa set ter. Noen 
ganger spiller det kanksje ingen rolle om man importerer fremmede rettsbegreper, 
og resulatet blir det samme uansett hvilken rett som an vendes. Andre ganger kan in-
teraksjonen mellom bakgrunnsretten og de importerte retts begreper føre til uventete 
resultater, som jeg har ført noen eksempler på. 

Det er to mulige tilnærmingsmåter: Man kan ignorere problemet og satse på at 
det går bra, eller man kan informere seg for å forstå hvordan resultatet kan bli og 
eventuelt hvordan man kan unngå uønskete resultater. 

Sistnevnte er ikke nødvendigvis et bakstreversk forsøk på å forhindre den moder-
ne utvikling – det er mer å passe på klientens interesser. Man kan selvfølgelig ønske 
seg og arbeide for å bidra til en globalisert juridisk verden, der kontrakter har akkurat 
de samme virkninger uansett bakgrunnsrett. Inntil denne globaliserte jussen er nådd, 
risikerer man dog at en domstol eller vold gifts dommer, ved å tolke kontrakten i lys 
av bakgrunnsretten, gir kontraktsordlyden virkninger som man ikke ville ha ventet 
da man skrev kontrakten.  Det er derfor etter min mening hensiktsmessig, både for 
en forsker og for en advokat, å etterstrebe et høyt bevissthetsnivå. Jeg forstår dog at 
mange ganger kan ressurssituasjonen og tidsbegrensninger føre til at man er nødt til 
å følge den andre tilnærming, nemlig å ikke stille for mange spørsmål og satse på at 
det går bra.

Jeg takker for muligheten som jeg fikk til å delta og for en meget inspirerende 
debatt.


