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Lagstiftningsråd Leif Sevon, Finland:

Inden for juridica finder der vældig mange evighedsspørgsmål, og et
af de aller evigste af dem er spørgsmålet om forholdet mellem en
abstrakt norm og en retfærdig. Det emne vi har for os i dag, udgør
blot en lille del af denne problemstilling, og det som skal ske er at
beskrive, hvordan man kan komme til bunds i det problem, som
opstår, når den ene parts forpligtelse bliver urimeligt tyngende på
grund af inflation.

Det første spørgsmål, som indtræder, er svært at besvare. Hvad
er inflation? Hvordan skal man skille den ud fra andre omstændig-
heder, som fører til prisforhøjelser? Det synes, som om inflation i de
fleste henseender ikke skulle indtage nogen særstilling i forhold til
andre faktorer. Hvorfor skal man for eksempel føre en diskussion
mellem på den ene side de indirekte virkninger af en betydelig
stigning af prisen på energi, indirekte virkninger, der kommer til
udtryk ved inflation, og på den anden side den direkte virkning, der
er årsag til en hvilken som helst anden prisstigning, som har sin årsag
i omstændigheder uden for parternes kontrol. Den væsentligste for-
skel synes at ligge i, at inflationen er et alment fænomen, som ikke
er begrænset til forholdet mellem to parter. Inflationen kan få betyd-
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ning som lempelsesgrund i to tilfælde. Det ene tilfælde er, at parterne
har indgået et langvarigt arbejdsforhold, hvor præstationen skal ske
vedvarende på forskellige tidspunkter. Det andet tilfælde er det, at
en éngangspræstation først skal ske en længere tid efter aftalens
indgåelse. Der kan dog også ske en betydelig stigning af priser på
energi, som giver udslag i form af inflation, hvis ikke foranstaltninger
for at dæmpe denne virkning findes. I princip kan der foreligge grund
for lempelse på grund af inflation i alt fald der, hvor der ikke sker
fuld bevægelse umiddelbart. En anden situation er den, at parterne
nok har fuldført deres præstationer, mens man bagefter f.eks. skal
ophæve alt det andet. Den købesum, som da skal leveres tilbage, kan
have mistet det meste af sin værdi, når der hæves.

Om man begrænser sig til de to traditionelle problemstillinger,
langvarende aftaler og senere præstation, så udgør begge aftaler, som
der findes retspolitisk vældigt gode grunde for at bibeholde og for-
stærke.

Samtidigt så er der behov for korrektiver mod, at tillempninger
af en sådan art leder til et urimeligt resultat. Retspolitisk er man ikke
tjent med, at domstole og andre myndigheder tvinges til at lægge
aftaler til grund, hvis denne aftale opfattes som klart urimelig. Det
traditionelle middel til at komme til rette med forskellige aftaler,
bygger på et »alt eller intet« ræsonnement. Det er klart, at sådanne
regler, som f.eks. umulighedsreglerne i købelovene har en vigtig
funktion at udfylde. Men man kan ikke løse alle problemer ved hjælp
af regler af den type. På den anden side er det heller ikke formåls-
tjenligt for at fremtvinge en vældig vidtgående regulering af inflati-
onsproblemer gennem aftaleklausuler. En tillempningsregel er måske
ikke det ideelle middel til at gøre det af med urimeligheder, da den
som bekendt kan skabe tydelig usikkerhed i parternes forhold om,
hvad som er gældende. Men hvis den udøves med omhu, så medfører
tillempningsreglen betydelige fordele.

Efter det her, så skal jeg gå ind på nogle af de spørgsmål, som jeg
har foreslået til diskussion: Det første gælder den nordiske retslighed
på området. Er udviklingen i gang med at gå i forskellig retning, så
er dette et ulykkeligt og farligt fænomen.

Her kan man skelne mellem et todelt problem. Det første gælder
spørgsmålet om, hvilke aftaleforhold det skal dreje sig om, før tillemp-
ning p.g.a. inflation er tilladt. I de dansk-svenske tilfælde er det vel
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indlysende, at en domstol ikke kan føle sig afskåret fra at gribe ind
i nogle af de aftaleforhold, som falder ind under aftaleloven. For
Finlands vedkommende mener jeg, at man med god vilje kan komme
lige langt. Men jeg er ikke sikker på, at der i dag findes finske
domstole, som vil tillade at tillempning skulle trives i en sådan aftale,
hvor doktrinen f.eks. har taget stilling mod tillempningsmulighed. For
at sikre resultater, ville det være ønskværdigt, at den generalklausul-
udredning, som for nylig blev tilsagt i Finland, hurtigt skulle få loven
i stand.

Den anden side af retslighedsproblemet gælder forskelle i formu-
leringer, som er blevet valgt i de forskellige nordiske lande. Jeg vil
først klart sige fra, at det er svært at se nogle fordele ved at man har
valgt forskellige formuleringer, men netop i spørgsmålet om general-
klausulerne, så tror jeg, at risiciene her er mindre end i spørgsmål
om materielle regler. Det er vel endnu ikke lykkedes nogen at præ-
cisere hvad udtryk som urimelig (ublu), utilbørlig, stridende mod skik
og brug dækker, sådan at man kunne have en fast værdiskala at
bevæge sig på. Jeg vil derfor tro, at om tillempning i et land også
forudsætter at aftalevilkår leder til utilbørlighed. og i et andet til
urimelighed, så kan retspraksis udformes således, at samme aftaler
tillempes på samme måde i begge lande.

Konklusionen af det, som jeg har sagt indtil nu, bliver derfor den,
at man ikke i alle nordiske lande har en almen tillempningsregel i
aftaleloven, så der findes risiko for at tillempningen på dette område
sker i forskelligt omfang. Når tillempning anses for at kunne ske, så
findes der muligheder for at nå samme resultat helt bortset fra den
sproglige udformning af tillempningsreglen.

Det andet spørgsmål der drejer sig om forudsætninger for og
resultatet af tillempende sanktioner for eksempel for næringser-
hvervsaftaler og konsumentaftaler. Det spørgsmål motiveres af, at
konsumentaftalen blev genstand for den særlige regulering eller den
specialordning i lovgivningen. Hvad gælder tillempning af aftaler,
som ikke indeholder nogen særskilt klausul om værdien af prisstig-
ninger, så synes konsumentinteresser typisk at tale for tillempning.
Dette er ifølge min opfattelse i og for sig ikke nogen hindring for,
at der kan ske en forbedring for den næringsdrivende i aftaler med
en konsument. Men man bør være særlig opmærksom på det, at også
forholdsvis små prisstigninger kan være tunge at bære for konsumen-
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ter, og indholdet af tillempningen kan og bør derfor påvirkes af
konsumenttillempninger. Hensynet til konsumentpositionen kan
f.eks. komme til udtryk således, at konsumenten alternativt gives ret
til at frigøre sig af aftalen, hvis han synes, at priserne bliver for høje
gennem tillempningen. Den løsning er mindre tilfredsstillende i de
tilfælde, hvor den næringsdrivende har et helt faktisk monopol i
forholdet til den medhørende konsument. I sådanne tilfælde må man
selvfølgelig være tilbageholdende med tillempningen til den næ-
ringsdrivendes fordel. Men heller ikke i monopoltilfældene kan det
være rigtigt at lægge hele byrden af al inflation på den næringsdri-
vende, samtidig med at man ved, at alt det som konsumenterne skal
betale, reduceres til at blive komisk.

I to situationer ligger det i konsumentens interesse at påkalde
hjælp. Det ene gælder tilbagevendende præstation, f.eks. på grund af
at aftalen hæves. Som sagt kan det her føre til, at pengevederlaget
har mistet sin betydning. Øjensynligt bør det være muligt at tilføre
hjælp også til denne side af en aftale. Det andet tilfælde gælder
tillempning af klausuler, som regulerer effekten af prisstigninger. Her
ligger det uden tvivl ikke blot inden for mulighedernes grænse, men
just også i disse tilfælde er tillempningen det nærmest forhåndenvæ-
rende. Konsumentens muligheder for at indse og iagttage virknin-
gerne ved en sådan klausul er begrænset, og effekten af den kan blive
tyngende, særligt hvis konsumentens egne indkomster udvikles min-
dre fordelagtigt, end hvad prisen stiger med støtteklausulen. Et lig-
nende behov for tillempning foreligger, hvis den ene part er en lille
erhvervsdrivende eller småpartshaver.

At nærmere præcisere i hvilke situationer tillempninger bør kunne
ske er vanskeligt. Øjensynligt bør tillempning i reglen være udeluk-
ket, hvis inflationen ligger inden for rammen af, hvad den der påkal-
der hjælpen, burde kunne have indset. Helt kategorisk kan man ikke
opretholde en så mild regel ensartet. At modparten har angivet, at
aftalen indeholder en prisstigningsklausul og at personer eller sna-
rere just en vederhæftig person er medvidende om, at der forekom-
mer inflation, kan ikke være tilstrækkeligt for at udelukke tillemp-
ning. Det kan være tilstrækkeligt i forrretningsmæssige aftaleforhold
men ikke i konsumentaftaler. For det andet bør omkostningsstignin-
gen have et leje uden for den parts kontrol, som ønsker at justere
prisen op. Således som lønstigninger for øjeblikket bliver besluttet,
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i det mindste i mit land, så findes der vel grund til at hævde, at man
ikke skal foretage kontrol af lønstigninger på grund af kollektive
aftaler.

Inflationens størrelse påvirker sikkert bedømmelsen af behovet for
tillempning af aftaler. Ingen har hidtil vovet at præcisere nogen
procent for, hvor muligheden for tillempning skal indtræde. Jeg skal
stille mig i den lange række af folk, som har tiet på dette punkt, og
det beror dels på, at jeg ikke tror, at dette er den rigtige måde at
nærme sig problemet på. Det afgørende må være, hvilken effekt
inflationen har for de parter, som aftalen berører, uafhængigt af den
procentuelle størrelse.

Resultatet af tillempning skal være en rimelig aftale. Det kan også
være et bortfald af aftale. Normalt bliver resultatet sandelig en helt
rimelig fordeling af prisstigningerne mellem parterne.

Det sidste spørgsmål, som jeg har rejst, gælder den betydning, som
skal tillægge lovgivningerne forbud mod indeksvilkår eller begræns-
ninger af deres andel. Sådanne forbud kan være opdelt på flere
forskellige måder. Det kan være et spørgsmål om en strafsanktioneret
bestemmelse. Det kan også være således, at en betingelse af dette
indhold skal være retsugyldigt. Den sidstnævnte udvikling har man
haft i den finske lov. Om en sådan lovgivning gælder, så kan man
spørge sig selv, om det skal være muligt at tillempe aftale uden
indeksvilkår på grund af inflation? Tillempningen resulterer jo i så
fald just til den økonomi, som man har villet forbyde gennem lovgiv-
ningen. Nogen formel hindring for at iværksætte tillempning udgør
en sådan lovgivning efter min mening ikke, men eksistensen af en
sådan lovbestemmelse antyder, at det er rimeligt at være yderligere
forsigtig.

Den konklusion, som jeg kommer til er, at inflationen ikke skiller
sig nævneværdigt ud fra andre prisstigninger uden for parternes
kontrol, når det drejer sig om at bedømme, om en aftale skal eller
kan tillempes. Konklusionen er blevet formuleret meget mere elegant
af den svenske digter Nils Ferlin, som konstaterer: »Jag se ingenting
särskilt med det«.

9
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Hæstaréttardómari Benedikt Sigurjónsson, Island:

De grupper af sager, der ligger på grænsen mellem retsvidenskab og
nationaløkonomi, er nu stærkt i søgelyset. Det afspejles tydeligt i
programmerne på de sidste nordiske juristmøder.

Inflation er ikke noget nyt fænomen. Inflation har fra første tid
fulgt alle temmelig fastprægede samfund. Til trods for inflationen og
prisændringer har folk hidtil behøvet og behøver endnu at indgå
aftaler, hvor de kontraherende skal yde et vederlag eller værdigode,
og hvor disse aftaler sædvanligvis skal være gældende i relativ lang
tid. Dette er en samfundsmæssig nødvendighed.

I. Selv om det ikke er meningen, at talerne især skal diskutere
lovgivningen og lovpraksis i deres hjemlande, vil jeg alligevel tillade
mig at overtræde denne regel og tale lidt om forholdene i mit hjem-
land, Island.

I Island har der i den sidste tid hersket inflationstilstand. Årsagen
hertil spiller i denne her forbindelse ingen rolle.

1/1 1968 var leveindeksen på 100 og byggeindeksen 100
1/1 1969 var leveindeksen på 110 og byggeindeksen 116
1/1 1970 var leveindeksen på 135 og byggeindeksen 144
1/1 1971 var leveindeksen på 153 og byggeindeksen 176
1/1 1972 var leveindeksen på 155 og byggeindeksen 182
1/1 1973 var leveindeksen på 177 og byggeindeksen 231
1/1 1974 var leveindeksen på 239 og byggeindeksen 306
1/1 1975 var leveindeksen på 359 og byggeindeksen 488
1/1 1976 var leveindeksen på 502 og byggeindeksen 666
1/1 1977 var leveindeksen på 672 og byggeindeksen 842
1/1 1978 var leveindeksen på 913 og byggeindeksen 1171

Disse indekstal er højere i dag.
I Island har man ikke nogen generelle regler gældende om tilsi-

desættelse, helt eller delvis, af urimelige aftaler sådan som findes i
de øvrige nordiske lande.

På familierettens område findes der dog lovregler om hjemmel til
at kunne ændre størrelsen af underholdsbidragsydelser til separeret
ægtefælle, hvis forholdene er ændrede.

Den islandske købelov, aftalelov og forsikringsaftalelov indeholder
lignende bestemmelser som de andre nordiske love på dette område,
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d.v.s. sådan som de var affattede inden den ændring skete, at man
fik en generel hjemmel til at tilsidesætte helt eller delvis urimelige
aftaler. Der er i Island ikke nogen lov om afbetalingskøb.

I året 1966 fik man i Island en lov om værdisikring af økonomiske
forpligtelser. Den almene regel blev sat, at værdisikring af økonomi-
ske forpligtelser blev forbudt, medmindre der forelå tilladelse fra
Islands Seddelbank. Der blev dog givet nogle undtagelser. Det har
vist sig, at det er svært at holde denne lov i hævd.

Man kan af islandske domme finde en tendens i sager angående
aftaler og inflation. Jeg vil nævne et eksempel. Den regel gjaldt i det
19. århundrede, at købmænd, der bosatte sig i købstæder, var beret-
tiget til at få udmålt et stykke grund til leje for deres handelshuse.
I året 1861 fik en købmand udmålt og lejet på ubestemt tid et stykke
grund, hvor årlig lejeafgift blev fastsat til 45 rigsdaler, der ved møn-
tændringen blev det samme som 90 kroner. Året 1947 ønskede
grundejeren lejeafgiften forhøjet, efter retsudpegede synsmænds
skøn, idet der i året 1917 blev vedtaget en lov, at når et stykke grund
bliver lejet på ubestemt tid, kunne grundejeren ønske lejeafgiften
vurderet med 10 års mellemrum. Højeret tilsluttede sig det syns-
punkt, at grundejeren kunne få lejeafgiften førhøjet, »idet grundeje-
rens ret til at opsige lejen er meget begrænset og lejeperioden ube-
stemt, så findes aftalens bestemmelse om lejeafgiften ikke at binde
grundejeren til ubestemt tid«. Det er interessant at sammenligne
denne dom med den norske Madla-dom fra 1958 (NRt 1958 s. 529),
hvor højesteretsdommer Eckhoff siger om et lignende problem: »I det
tilfelle som det foreliggende er der ikke rettlig hjemmel for å regulere
det avtalte vederlag under henvisning til den alminnelige prisstig-
ning.«

II. Som indledningsvis fremhævet er behovet for aftaler i det
økonomiske område sikkert større og mere varierende end nogen-
sinde før.

1. Før det første bør det undersøges, om der virkelig er behov for
en særlig lovgivning, hvor domstole får hjemmel til at tilsidesætte helt
eller delvis indgåede aftaler, hvor der ikke er tale om ren åger, eller
udnyttelse af inflationen er blevet en del af vort daglige liv, hvor den
må medregnes i alt.

Det er kendt, at der ofte er en stor forskel på kontrahenternes
forhandlingsstilling, og antageligt forstørrer inflationen denne for-

9*
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skel. Samfundet må forsøge — så godt det kan — at beskytte en som
står svagere stillet.

Inflationen, både prisændring overfor penge, og prisændring ind-
byrdes mellem værdier, kan medføre, at en aftale som både var
fornuftig og rimelig ved indgåelsen, bliver i tidens løb både utålelig
og urimelig for den ene af de kontraherende parter. Samfundet må
gribe ind i sagen. Men på hvilken måde bør lovgivningsmagten og
domstolene reagere over for dette problem?

2. Det har været påpeget, at den rigtige løsning måske ville være
at indsætte bestemmelser om værdisikring i alle aftaler, hvor opfyl-
delsen ikke straks skal ske, i det mindste i alle større aftaler, som skal
være gældende i nogen tid, deriblandt låneaftaler. Denne løsning
findes allerede i en stor grad i kollektive arbejdsaftaler og ofte i større
enterprisekontrakter, der skal gælde i nogen tid.

Selv om værdisikring som sådan ikke skal behandles her, bør man
skænke den en lille tanke.

Værdisikringsmetoden kan ved første øjekast synes tiltrækkende,
men den er i forskellige aspekter betænkelig. Før det første kan
nævnes, hvilken sammenligningsgrund skal benyttes for værdisikrin-
gen? Man har forsøgt forskellige grundlag, både guld og udenlandsk
valuta, såvel engelske pund som amerikanske dollars. Den ulempe har
været tilknyttet alle disse grundlag, at de ikke har været tilstrækkelig
stabile, derfor har man prøvet forskellige indekser som værdimåler.
De har vist sig ikke at være korrekte og viser ikke altid det rigtige
billede i samfundets økonomiske udvikling. Den opfattelse hersker
også, at almen værdisikring faktisk er inflationstimulerende, og at den
ikke beskytter i nødvendig grad dem, som er dårligere stillede og
derfor har behov for beskyttelse.

Dette forum er ikke det rigtige sted til at diskutere dette problem
videre selv om værdisikring virker som lempning af aftaler, men det
er min anskuelse, at almen værdisikring alene ikke yder tilstrækkelig
beskyttelse for økonomisk virksomhed, og at den kan være hæm-
mende bevirkende på økonomien. På den anden side er jeg enig i,
at den kan benyttes på nogle afgrænsede områder, som f.eks. i de
større enterprisekontrakter og offentlige lånekontrakter.

2.1 referentens indlæg er udviklingen i øvrige Norden nøje beskre-
vet. I Island findes der ingen generelle lovbestemmelser i denne
retning, selv om inflationen der er større end i det øvrige Norden.
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Når lovbestemmelserne undersøges nærmere, lægger man mærke
til hvor forskellige de er, hvilket kan tyde på, at der er fare for, at
udviklingen i de forskellige lande går hver i sin retning. Det ville være
en uheldig udvikling. Aftaleloven og købeloven er resultatet af nor-
disk samarbejde, og de har gjort deres gode gavn, selv om der nu kan
være grund til at foretage ændringer i dem på dette felt. Det ville
være en værdig opgave for det nordiske samarbejde på lovgivnings-
område at behandle disse spørgsmål.

3. Hvis man har en generel lovbestemmelse hvorefter domstolene
har hjemmel til at ændre indgående aftaler på grund af ændrede
forhold forårsaget af inflationen, opstår det spørgsmål, hvor vidtgå-
ende denne hjemmel skal være, og i hvilke tilfælde domstolene skal
anvende denne hjemmel. Skal den kun anvendes for at beskytte den
som står dårligere stillet i aftaleforhold, eller skal den også anvendes
hvor de kontraherende parter er lige stillet? Det fremgår tydeligt, at
der er delte meninger herom i Norden. Det er klart, at den svagere
stillede kontrahent, forbrugeren, har størst brug for den beskyttelse,
som disse bestemmelser skal sikre. På den anden side er det indly-
sende, at tillempning af aftaler må være langt mere vidtgående. Hvis
man går ud på denne bane, synes det uundgåeligt, at aftalefriheden
derved begrænses i betydeligt omfang, og at domstolene får en om-
fattende hjemmel til at tilsidesætte helt eller delvis aftaler, såfremt
forholdene kræver det, uden hensyntagen til hvem de kontraherende
parter er.

4. Hvis man går ud fra, at domstole ved lovgivning får hjemmel
til at tilsidesætte eller tillempe aftaler, så opstår spørgsmålet, hvor
langt domstolenes afgørelse skal række.

Hvis en aftale forelægges for en domstol med den begundelse, at
den er blevet åbenbart urimelig på grund af inflationen, så kan man
først spørge om aftalen bør tillempes eller helt tilsidesættes. Skønnet
kan afhænge af mange forskellige faktorer. Dog må det altid under-
søges, om der er en stor stillingsforskel mellem parterne ved indgå-
elsen af aftalen. Kommer man til det resultat, at aftalen bør tillempes,
opstår spørgsmålet, om parterne bør stilles som om aftalen aldrig var
indgået, eller om aftalen ved et bestemt tidspunkt bør tilsidesættes,
og forholdene bestemmes ved dette tidspunkt.

I tilfælde af, at aftalen skal tillempes, opstår mange problemer. Lad
os tage et eksempel. A, som er en låneinstitution, har til B lånt et
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pengebeløb til 20 år med 7% rente p.a. Når 15 år er gået, bliver
denne almidelige rentefod forhøjet til 21 % årsrente. Er denne aftale
ikke blevet urimelig, og bør derfor ikke renten sættes op til 21 % p.a.?
I de fleste tilfælde ville B anses som en slags forbruger, men renterne
er blevet urimelige på den anden side. Man bør henlede tanken på,
at ved aftalens indgåelse måtte begge de kontraherende parter have
taget den fremtidige inflation i betragtning.

Som foran anført kan ikke andet skues, end at inflationen fortsætter
i lang tid fremover. En langtidsaftale,som blev indgået i 1975, kan
være blevet urimelig på grund af inflationen i 1978, selv om den ved
indgåelsen var rimelig. Lad os sige at domstolene har ændret den til
»korrigeret indhold« i henhold til de danske regler i 1978. Inflationen
fortsætter og i 1982 er aftalen igen blevet urimelig. Kan domstolene
da igen tage aftalen til korrigering?

5. Som tidligere nævnt går de fleste nationaløkonomers prognose
ud på, at vi her i V-Europa kan vente en vedvarende og endog
voksende inflation. Dette kalder endnu stærkere på, at der træffes
foranstaltninger til at forhindre eller lempe inflationsvirkninger på
aftaler. Så opstår det spørgsmål, om de foranstaltninger man har
truffet med disse lovændringer her i Norden, har virket i den til-
stræbte hensigt. Det kan påpeges, at der er fare for at disse lovbestem-
melser forvolder usikkerhed i forretningslivet i nogen grad, men ikke
i så stor en grad, at man af den grund burde opgive reglerne. Andet
er mere alvorligt. Såfremt disse regler skal være til nogen nytte, bør
de anvendes. Hvis de anvendes i stor udstrækning er der fare for at
det ville blive en stor belastning for domstolene, som i dag knap nok
er i stand til at behandle de foreliggende sager. Det må også haves
i tankerne, at domstolsvejen er sendrægtig og kostbar. Man kan ikke
regne med, at sager af denne art kommer for domstolene, medmindre
der er betydelige interesser på spil, eller der er tale om finansielt
stærkt stillede parter, som har råd til at føre langsom og dyr proces.
Den der er dårligere stillet må tåle en dårligere lod. Disse bestem-
melser yder dog kun en begrænse't beskyttelse mod usunde inflations-
virkninger på aftaler. Når det gælder sager i den økonomiske virk-
somhed, er det ikke lovteksten, der faktisk spiller størst rolle, men
lovanvendelsen. Selv om der er fremkommet en lovhjemmel om
tillempning af aftaler, der er blevet urimelige på grund af inflationen,
er der fare for, at den ikke råder bod på alt.
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6. Jeg har med vilje snakket lidt vidt og bredt om inflationen og
hvorledes, man har tænkt sig at bekæmpe dens usunde virkninger
på aftaler. Men aftalefriheden er en så stor del af vores liv, at den
ikke skal indskrænkes, medmindre indskrænkningerne forbedrer for-
holdene hos flere, end den forværrer forholdene hos.

Selv om man kan se mange besværligheder ved udførelsen af de
generelle regler om hel eller delvis tilsidesættelse af aftaler, der er
blevet urimelige på grund af inflationen, så er det på den anden side
indlysende, at de er nødvendige.

Mine anskuelser kan jeg opsummere på denne måde:
Det er en nødvendighed at indskrænke aftalefriheden med hensyn

til inflationens virkninger.
Værdisikring skal kun tillades i større enterprisekontrakter og

offentlige lån.
Domstolene må have lovhjemmel til at tilsidesætte helt eller delvis

aftaler, som er blevet urimelige på grund af inflationen. Denne hjem-
mel må tage til alle aftaler uden hensyn til, hvem der er kontrahent.

Domstolene må styrkes, så de kan udføre det forøgede arbejde.
Måske er det den største nødvendighed.

Professor W. E. von Eyben, Danmark:

På det sidste nordiske juristmøde i Reykjavik diskuterede man nær-
mest problemet ud fra kreditorernes synsvinkel: Hvorledes kunne man
sikre kreditorerne en værdifast anbringelse af deres midler. Nu ses
problemet mere ud fra debitorernes interesser: Hvordan kan man
undgå, at debitorerne udsættes for, at en indexordning kommer til
at medføre uforudsete og for dem meget ubehagelige konsekvenser.
En vurdering må naturligvis ske ved at afbalancere de modstridende
interesser over for hinanden.

Oplægget denne gang er præget af, at man - som så ofte på de
nordiske juristmøder - er lidt for tilbøjelig til at tænke på løsning
af konflikter, som kan tænkes at opstå. Ganske vist kan det eksempel,
som nævnes i oplægget, nok suppleres med andre eksempler, som vel
ikke er kommet for domstolene, men er velkendte. Jeg har bl.a. set
en indexreguleret gældsaftale, løbende over 5 år, hvor resultatet med
en inflation på blot 12% årligt ville medføre, at debitor allerede i
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forholdets første år - som følge af bestemmelser om kursnedslag,
afgifter m.v. - kom til at betale mere til kreditor, end han fik udbetalt
kontant ved forholdets begyndelse, hvortil så kom alle ydelser gen-
nem de følgende år.

Men det væsentlige må være at søge undgået sådanne konflikter
og urimelige konsekvenser. Jeg vil pege på to momenter af betydning:

For det første vil en deklarationspligt få en vis betydning. Hvis der
er pligt til på en letforståelig måde at klargøre for debitorerne, hvad
konsekvenserne kan blive, alt efter hvor stærk inflationen udvikler
sig, er der en vis mulighed for at gøre op med sig selv, om man som
debitor tør påtage sig forpligtelsen. Gerne ledsaget af overskuelige
regneeksempler, som illustrerer nogle typiske situationer. Det vil
være i tråd med, hvad der allerede kendes f.eks. vedrørende afbeta-
lingshandel og i øvrigt med den forbrugerbeskyttelse, som justitsmi-
nisteren talte om i formiddags.

Dernæst kan der ske en regulering af forholdene, hvis grundige
overvejelser ud fra alle hensyn resulterer i standardkontrakter. Banker,
sparekasser, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, forskellige
myndigheder og organisationer må leve op til det ansvar, som påhvi-
ler dem i denne retning.

Jeg anser sådanne udveje som langt mere betydningsfulde end
overvejelser om anvendelse af gældsbrevslovens § 8 og aftalelovens
§ 36 eller lovregler beslægtede med disse generelle, men i praksis ikke
særligt betydningsfulde regler.

Professor, dr. jur. Carsten Smith, Norge:

Jeg vil også gjerne som professor von Eyben ta utgångspunkt i den
diskusjon som var på det forrige nordiske juristmøtet om klausuler
om verdifasthet, hvor et hovedspørsmål var hvorvidt man burde
avgrense adgangen til kontraktsmessige indeksklausuler. Det vi i dag
skal ta stilling til, er i realiteten' det motsatte spørsmål, nemlig om
domstolene skal bygge inn en form for indeksklausul i avtaler hvor
slik klausul ikke forekommer. Det er min oppfatnig rent alment at
den forrige problemstilling var mer egnet til å besvares bekreftende
enn dagens spørsmål. Referenten har i sitt meget översiktlige og
innholdsrike diskusjonsgrunnlag inntatt en nøktern tone overfor mu-
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lighetene for kontraktsrevision, som jeg gjerne vil gi min tilslutning
— og gjerne bidra til å forsterke.

Det er ganske visst en viktig oppgave for domstolene i våre sam-
funn å korrigere virkningen av lovvedtak og andre generelle politiske
vedtak i slike enkelttilfelle hvor virkningen blir særlig urimelig. In-
nenfor en slik sterkt avgrenset ramme er det god grunn til å vurdere
kontraktsrevisjon også ved inflasjon. Hvis det dreier seg om en særlig
sterk og uventet prisstigning innenfor en meget begrenset samfunns-
sektor, eller hvis det drejer seg om kontrakter som er meget gamle
og inngått før den nåværende »age of inflation«, så bør en rimelig-
hetsvurdering kunne komme på tale. Det vil her kunne være en del
tilfelle, som dels er blitt trukket frem, hvor en alminnelig følelse av
fairness tilsier en endring. Men hovedspørsmålet i dagens opplegg,
slik jeg har oppfattet referentens diskusjonsgrunnlag, ligger på en noe
annen kant. Det er de generelle pris- og kostnadsstigningene som skal
bedømmes. Og en slik bedømmelse bør vel primært skje med sikte
på den vesentligste del av kontraktsforholdene i samfunnet som jo
vil være nyere kontraheringer.

Dersom domstolene skulle begynne med å revidere kontrakter
inngått i nyere tid, på grunnlag av den alminnelige endring av
pengeenhetens kjøpekraft, så ville domstolene i realiteten ta stilling
til en interessekonflikt mellom større sosiale grupper. Nå er det
prinsipielt sett intet til hinder for at domstolene hevder sine oppfat-
ninger om rett og billighet med styrke. Etter mit skjønn bør de gjerne
gjøre dette oftere og sterkere enn det skjer. Men når det gjelder en
så vidtrekkende beslutning som å bryte gjennom det nominalistiske
grunnprinsipp i vår formuerett, befinner man seg så nær sentrale
økonomisk-politiske stridsspørsmål i våre samfunn, at domstolene er
i farlig farvann hvis de skal lage regler på frihånd.

En inflasjon skyldes at de politiske myndigheter ikke prioriterer
en stabil pengeverdi like høyt som andre økonomisk-politiske målset-
ninger. Det har tidligere vært ansett som en særlig oppgave for
sentralbanken, som et uavhengig ekspertorgan, å ha pengeenhetens
verdi for øyet i sin virksomhet. Men etterhvert har vel den oppfatning
vunnet frem, iallfall i mit hjemland, at et enkelt organ innenfor den
offfentlige sektor ikke bør arbeide etter sine selvstendige økonomiske
linjer. Det vil neppe være heldig om domstolene nå i større utstrek-
ning skulle begynne å føre sin egen inflasjonspolitikk. Dersom mer
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typiske kontraktsforhold i samfunnet skulle begynne å bli revurdert
fra domstolenes side, vil man neppe ha tilstrekkelig översikt over
konsekvensene.

Når det gjelder de uttrykkelige indeksklausuler, er det så vidt jeg
har kunnet danne meg en oppfatning, usikkerhet blant økonomer om
hvilken samfunnsøkonomisk virkning de vil ha. Det er iallfall hevdet
at en øket bruk av dem vil kunne ha både en forsterket inflatorisk
virkning og uheldige sosiale konsekvenser. Myndighetene i flere av
våre nordiske land har vist en betydelig reservasjon overfor slike
klausuler. Det er vanskelig å se at ikke domstolenes fabrikasjon av
tilsvarende virkemidler må være underkastet den samme usikkkerhet.

La oss også huske våre rettsproblemer i forbindelse med gullklau-
sulene. De var sin tids vern mot inflasjon. Men da de skulle stå sin
prøve, ble de erklært uvirksomme, og domstolene ga villig slik lov-
givnig tilbakevirkende kraft for å forhindre klausulenes påståtte in-
flasjonsfremmende å sosiale følger. I den norske høyesteretts ple-
numsavgjørelse av 1962, hvor spørsmålet om grunnlovsmessigheten
av denne tilbakevirknig kom opp til endelig prøvelse, uttalte førstvo-
terende at oppfyldelsen av et kontraktsvilkår av denne art ville stride
mot samfunnets vitale interesser, og at det ikke er slike forhold
grunnloven sikter til med sitt forbud mot å gi lover tilbakevirkende
kraft. Nå kan visstnok en del tale for at de negative sider ved gull-
klausulene ble overvurdert. Men det ville unektelig være en betydelig
spenning mellom standpunktene hvis domstolene, etter at Høyeste-
rett så sent som i 1962 har kommet med en slik karakteristik i forhold
til gullklausulene, skulle begynne å produsere tilsvarende rettsvirk-
ninger som disse klausuler på eget initiativ.

Norsk rettspraksis har helt siden første verdenskrig hvor disse
spørsmål begynte å komme opp, vært sterkt tilbakeholden med å
godkjenne en hevningsrett eller revisjonsrett. Man har talt i doms-
premissene om såkalte eksorbitante prisforskyvninger som et vilkår.
Nå er det vel en god regel at man skal unngå et uvanlig fremmedord
hvis man har en passende nasjonal betegnelse. Men i disse tilfelle
hadde kan hende ordvalget en heldig virkning. Det bidro i seg selv
til å gi inntryk av at det her måtte dreie seg om erindringer som lå
utenfor den norske hverdag.

De bemerkninger jeg her er kommet med, tar sikte på en såkalt
creeping inflation av den relativt langsomme og relativt moderate
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type vi kjenner. Dersom en inflasjon blir tilstrekkelig sterk, kommer
man sannsynligvis til et punkt hvor det vil bli en bred reaksjon mot
det nominalistiske prinsipp. Hvis lovgiveren ikke da treffer tiltak, vil
muligens domstolene føle at de må handle i lovgiverens sted. Den
tyske inflasjon etter første verdenskrig gir det historisk store eksempel
på skjønsmessig domstolsrevisjon av kontraktsfestede pengekrav.
Men det kan være grunn til å merke at selv under denne katastrofale
inflasjon ble Reichgerichts såkalte Aufwertungstheorie gjenstand for
betydelig kritikk. På den tyske advokatforenings møte i 1925 ble
ifølge Juristische Wochenschrift en slik kritikk mottatt med tordnende
applaus. Jeg överlåter nå mitt inniegg til denne forsamlings reaksjon.

Kontorchef, cand. jur. Helen Graff, Danmark:

I afslutningen af referentens indlæg er der angivet en rækkke meget
omfattende spørgsmål, som kunne være værd at diskutere på dette
juristmøde. De foregående indlæg har i og for sig udvidet det område,
som man kunne diskutere al den stund, man har trukket også indlæg-
gene på Det nordiske Juristmøde i Reykjavik ind i billedet. Man får
tilgive mig, at jeg på dette tidspunkt søger at indskrænke området
for debatten, fordi jeg mener, at det kunne være egnet til at illustrere
besvarelsen af i hvert fald et af de første spørgsmål, som referenten
har rejst - nemlig om det vil være muligt at gennemføre en ensartet
lovgivning i de nordiske lande om dette spørgsmål.

Dette spørgsmål, det er inflation, og det er tillempning af aftaler,
når der sker noget i økonomisk henseende. Men spørgsmålet er
formuleret så bredt, selv om der kommer underspørgsmål senere hen,
at det forekommer mig vanskeligt at drøfte det meningsfuldt, hvis
man ikke begrænser sig til nogen områder. Hvis man tænkte sig en
generalklausul å la aftalelovens § 36 indført i de nordiske lande med
henblik på løsning af dette problem, så tror jeg for det første, at
retspraksis i de forskellige lande ville udvikle sig så forskelligt, at man
ikke længere ville kunne kende udgangspunktet, det vil udvikle sig
forskelligt inden for de enkelte kontraktsforhold, inden for de forskel-
lige kontraheringsgrupper, og jeg tror heller ikke, at det vil være
ønskeligt, om man gennemførte en ensartet lovgivning og retspraksis
på disse områder for alle forskellige kontraktsforhold, fordi vi i så vid
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udstrækning er inde i den politisk økonomiske sektor inden for de
forskellige lande, at vi har, og må have forskellige kontraktlige ud-
gangspunkter. Jeg vil gerne illustrere dette, jeg har sagt, med et
eksempel, og jeg indskrænker spørgsmålets besvarelse til, set ud fra
en professionel naturaliedebitors synspunkt, nemlig i mit eksempel
en entreprenør.

Jeg mener ikke, at der for den professionelle naturaliedebitor er
noget problem i og for sig i det, som vi efterhånden har vænnet os
til at kalde en almindelig inflation. Den kan han godt finde ud af,
når han skal afgive sine tilbud, at indkalkulere, hvad enten det drejer
sig om et fastpristilbud, der går over kortere eller længere tid. Der-
imod ligger problemet for den professionelle naturaliedebitors ved-
kommende i ekstraordinære uforudsete prisstigninger, sådan som vi
så det stærkest i efteråret 1973, men allerede begyndende i foråret
1973. I Danmark har vi fra 1968 haft en meget rigoristisk fastpris-
ordning, som er obligatorisk for statslige og statsstøttet bygherrere,
som går ud på, at man ikke må acceptere forbehold om regulering
af pris i entrepriseforhold. Fastprisordningen følges i øvrigt også stort
set i den offentlige sektor, altså de amtskommunale og primærkom-
munale bygherrere og også i meget vid udstrækning i den private
sektor. På det tidspunkt var det for naturaliedebitorerne, nemlig
entreprenørerne, et ganske overordentligt stort økonomisk problem,
at der var tale ikke om inflation i almindelighed, men om ekstraor-
dinære prisstigninger af en uforudsigelig størrelse. Gennem forhand-
linger mellem organisationer og myndigheder, i dette tilfælde Bolig-
ministeriet og regeringen, lykkedes det at nå frem til en ordning for
løbende kontrakter, hvor en række ret rigoristiske betingelser skulle
være opfyldt, for at bygherrerne kunne tillade sig at give en godtgø-
relse. Den mest rigoristiske af disse betingelser var, at prisstignin-
gerne ud over at skulle udgøre 12 % + l/2 % pr. påbegyndt måned
skulle udgøre betydeligt mere end 2 % af entreprisesummen, og
denne gavebestemmelse, som man må sige, at det var ud fra en
traditionel juridisk opfattelse, viste sig også at have et meget begræn-
set omfang; de tilfælde, hvor der gives kompensation, kan tælles på
mindre end 2 hænder, og der var ikke så forfærdelig mange penge
i det. Jeg ser med interesse, at referenten i sit indlæg har henvist til
3 finske voldgiftskendelser fra henholdsvis 1976 og 1977, og hvis jeg
skulle prøve at sammenstille den retsopfattelse, der kom til udtryk
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i revisionen af fastprisordningen for de løbende kontrakter i Dan-
mark og de finske voldgiftskendelser med det forbehold, at jeg ikke
har haft lejlighed til at studere de finske voldgiftskendelser og derfor
udtaler mig om noget, som jeg ikke ved så forfærdelig meget om, så
tror jeg, at det, der har ligget til grund for dels kendelsernes resultater
og præmisser, dels den ordning som er kommet igennem i Danmark
er, at der for det første skal være tale om upåregnelige omkostnings-
stigninger, at disse for det andet skal være generelt forekommende
og meget betydelige og for det tredie at man ikke, og det finder jeg
er meget afgørende, når vi taler om professionelles kontrakter, at man
ikke må bruge tillempningsklausuler af hvad art de end måtte være
til at rette op på et dårligt konkurrenceresultat. Professor von Eyben
var inde på licitationer, og det er jo en velkendt sag, at de tilbud, der
kommer ud af licitationer, er udtryk for en meget skarp konkurrence,
og selve det forhold at der måtte komme prisstigninger eller omkost-
ningsstigninger i øvrigt, bør ikke give sig udslag i, at man kan rette
op på en konkurrencepræget dårlig tilbudspris.

Det, som jeg ville bruge dette eksempel til at illustrere, er, at den
revision, der kom for de løbende fastpriskontrakter LDanmark, og den
revision der i øvrigt senere er kommet af fastpriscirkulæret for kom-
mende tilbudsafgivning, som er mindre rigoristisk end revisionsad-
gangen for de løbende kontrakter, er så tæt sammenbundet med
bygge- og anlægspolitik med økonomisk politik og med fordelings-
politik i Danmark, at jeg tror, at det vil være, tilgiv udtrykket, halsløs
gerning at forestille sig, at man kunne være kommet til den ved brug
af aftalelovens § 36, som jeg ikke tror, at nogen i Danmark har
forestillet sig indtil i dag i hvert fald skulle bruges på dette område
men snarere på andre vilkår i aftalen, og at man, selv om man måtte
bruge aftalelovens § 36 på det, ville nå til forskellige resultater i de
forskellige nordiske lande.

Justitieråd Göran Portin, Finland:

Jag skall börja med den sista av inledarens frågor, om verkan av den
s.k. nya tekniken med reglering och granskning av allmänna avtalsvil-
lkor, än så länge främst, på konsumentryddets område. Den relevante
inflation, som här har nämnts, skall vara oförutsebar eller åtminstone
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mycket svår förutsebar. Det är knappast troligt att konsumentsvår-
dande myndigheter eller tjänstemän på den punkten är mera förut-
seende än affärsmän och advokater av facket. Jag tror alltså inte att
de hittar svårigheterna bättre än avtalsförfattare. Det är knappast
heller typiskt att i och för sig skälig avtalsbestämmelse blir oskälig
på grund av förändringar i penningsvärde. Förhandsgranskningen
har alltså knappast på denna punkt någon större verkan. Min kon-
klusion i denna del är att de näringsrättsliga och civilrättsliga regler
det här är fråga om de ligger på skilda plan, de träffas inte annat än
möjligen i hissen mellan våningarna.

I fråga om lagstiftningsgrunden kan det i fråga om hyreslagstift -
ning vara skäl att påpeka för Finlands del, att reglementering och
justering enligt regeringens rekommandationer är förenad med my-
cket långtgående förbud att uppsäga hyresavtal. Det finns alltså ett
klart samband mellan frånvaron av uppsägningsrätt och jämkningen
av hyror.

Den moderna avtalstekniken i fråga om långvariga avtal, samar-
betsavtal av olika slag är, om jag förstått saken rätt, att man föreskri-
ver i själva avtalet at det skall ske förhandlingar under vissa förut-
sättningar. Man kan ge t.o.m. vissa direktiv vör vart man siktar med
förhandlingarna och direktiven kan kompletteras med medling eller
t.o.m. bindande skiljedom och eventuellt i slutperspektivet en uppsäg-
ning. Men då är det alltså fråga om jämkning som direkt bygger på
medgivande i avtalet.

De penningsvärdeändringar som aktualiseres kan bero på force
majeure. Ekonomisk force majeure uttrar sig som prisstegring på
grund av krig, avbrott i allmänna kommunikationer eller någonting
sådant. Oljekrisen var väl inte i denna mening force majeure. Olje-
producenterna lyckades enas och det kan väl knappast anses som
force majeure. Jag tror att man skulle vara mycket försiktig med att
jämka prestationsskyldigheten utan medgivande i avtal. I ingen hän-
delse får man skriva in någon automatisk indexregel. Jämkning av
prestationsskyldighet skall kunna förekomma endast i enstaka pato-
logiska fall, där andra medel t.ex. uppsägning inte verkar eller gör
större skada än en jämkning. Det är inte en uppgift för domstolarna
att allmänt jämka avtal som förefaller oskäliga på grund av inflatio-
nen.
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Sedan inledarens första fråga om att lagstiftning i de nordiska
länderna har gått i olika riktning. Lagstiftning om jämkning o. dejl.
vid krissituationer har ett nära samband med den ekonomiska poli-
tiken. Eftersom kriserna inte är ensartade måste väl lagstiftningen
vara nationell. I fråga om de civilrättsliga jämkningsreglerna anser
jag det mycket beklagligt att lagstiftning har gått i olika riktning. När
den är så olika upplagd, så olika redigerad, är den antigen olika eller
leder snart till olika resultat. Så olika lagstiftning kan inte fungera
lika. I detta speciella fall är skadeverkningarna kanske mindre, därför
att de allmänna jämkningsreglerna i lagstiftningen inte har varit
nyheter. Det är någonting som har vuxit fram i praxis och i den
almänna uppfattningen. Det är alltså fråga om att på olika sätt kodi-
fiera en regel som redan finns och som till sitt innehåll är som
referenten påpekar, rätt vag och enkel. Det vaktat anser jag, att
administratörerna av den nordiska lagstiftningen på denna punkt inte
kan få ett okänt vitsord, utan det är bäst att de snabbt företar kor-
rigeringar så att avtalslagena återfår sin enhetlighet.

Professor Peter Blok, Danmark:

Jeg vil gerne begynde med at nævne, at spørgsmålet om inflationens
betydning også kan rejse sig i tilfælde, hvor der ingen aftale er, eller
rettere: hvor der ikke er nogen aftale om prisen. Her har vi jo i
gældende ret en bestemmelse i købelovens § 5 om, at hvis ingen pris
er aftalt, så skal køberen betale, hvad sælgeren forlanger, medmindre
dette er urimeligt. Denne regel er vist efter den almindelige opfattelse
i sig selv ikke rimelig og står nok foran en revision, i hvert fald i
Danmark, for så vidt angår forbrugerkøb. Ved denne revision vil man
i stedet for den nuværende købelovs § 5 henvise til den gængse pris.
Det ser man også i de foreliggende udkast til nye købelove i Sverige
og i Norge. Det kan man gøre på forskellig måde: man kan sige, at
i den gængse pris indgår blandt de momenter, man skal tage hensyn
til ved fastsættelse af den rimelige pris - det er den danske og den
svenske model. I Norge siger man, at det primære er den gængse pris,
og hvis der ikke er nogen gængs pris, skal der betales, hvad der er
rimeligt. Men når man nu henviser til den gængse pris, må man jo
spørge, om det der den gængse pris på aftaletidspunktet eller på
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leveringstidspunktet. Her er det, at inflationen kommer ind i billedet.
I de foreliggende udkast har man lagt sig fast på den løsning, at det
er den gængse pris på aftaletidspunktet, man skal tage hensyn til. Man
lægger altså mest vægt på køberens interesser, når man forudsætter,
at der er inflation, men jeg synes nok, at spørgsmålet er noget tvivl-
somt. Jeg mener, at man - i hvert fald hvis man følger den dansk-
svenske model, hvor den gængse pris kun er ét moment blandt andre
ved fastsættelsen af den rimelige pris - skulle lade være med at lægge
sig fast på noget bestemt tidspunkt for den gængse pris, aftaletids-
punkt eller leveringstidspunkt. For jeg synes, at tilfældene kan være
så forskellige, at det er vanskeligt at overskue, hvad der er det rigtige.

Det samme spørgsmål kan jo også opstå ved tjenesteydelser —
reparationsaftaler osv. Her har vi situationer, hvor der normalt ikke
er aftalt noget, og så kunne man spørge: er det nu pris- og lønfor-
holdene på aftaletidspunktet eller på udførelsestidspunktet, der er
afgørende. Det er et spørgsmål, som er kommet op i de nordiske
udvalg om forbrugerbeskyttelse ved tjenesteydelser. Jeg er ret sikker
på, at her er det udførelsestidspunktet, der er det afgørende, i hvert
fald når man ser på lønningerne. Det er også den måde, man udskri-
ver regninger på i dag. Så inden for tjenesteydelsesområdet synes
udgangspunktet at være det modsatte af det, man har valgt i købe-
lovsudkastene.

Med hensyn til selve emnet, hvor det centrale jo er, om man kan
forhøje en aftalt pris i tilfælde, hvor der ikke er nogen prisregulerings-
klausul, vil jeg sige, at jeg ligesom nogle af de foregående talere finder,
at emnet er ret specielt. Jeg er personlig meget skeptisk over for
muligheden for at indbygge pristalsklausuler i kontrakter, hvor der
ikke er pristalsklausuler. Jeg mener, som andre også har nævnt det,
at det kun kan ske i helt eksorbitante tilfælde. Og jeg mener i øvrigt,
at i hvert fald inden for køb må løsningen i et sådant tilfælde blive,
at man fritager sælgeren fra sin leveringsforpligtelse, men ikke, at
man forpligter køberen til at betale den forhøjede købesum. Løsnin-
gen må altså efter min mening som udgangspunkt være, at man stiller
køberen frit: vil han have varen til den forhøjede pris, eller vil han
ikke. Denne løsning kan man i de fleste tilfælde ikke anvende på
tjensteydelses- og entrepriseområdet, for her opstår problemet nor-
malt først, når arbejdet er udført.



Inflation og tillempning af aftaler 145

Efter min mening er spørgsmålet, i hvilket omgang man kan og
bør gribe ind over for prisreguleringsklausuler, et mere interessant
spørgsmål. Navnlig når man ser det i et forbrugerperspektiv. Det er
klart, at generalklausulen i aftalelovens § 36 hjemler indgreb over for
prisreguleringsklausuler, det er udtrykkelig nævnt i de danske moti-
ver. Man kan også tænke sig specielle regler om adgang til at nedsætte
urimelige priser. Får vi det, kunne man også dermed tage brodden
af prisreguleringsklausuler, idet man simpelthen kunne regulere den
endelige pris. Bliver den for høj som følge af en prisreguleringsklau-
sul, kan den nedsættes.

Men det, at man i det enkelte tilfælde kan gribe ind over for
prisreguleringsklausuler, er måske ikke tilstrækkeligt. Det hævder i
hvert fald mange forbrugere, at det ikke er. De ønsker en begrænsning
af adgangen til overhovedet at indsætte prisreguleringsklausuler i
kontrakten. Det er også nævnt i referendarens skriftlige indlæg, og
jeg er meget enig med det, som er sagt dér. Jeg tror ikke, at man kan
gå så vidt, at man helt forbyder pristalsklausuler i forbrugerkontrak-
ter, det være sig vedrørende køb eller tjenesteydelser. Men en vis
regulering tror jeg godt, man kunne forestille sig i form af særlige
betingelser for pristalsklausulers gyldighed.

Til sidst vil jeg nævne en ting, som professor von Eyben også var
inde på, nemlig de indeksregulerede pantebreve i fast ejendom. in-
deksregulerede kalder vi dem, altså pristalsregulerede.

Her ligger det sådan, at vi i den danske lov om tinglysning af
rettigheder, tinglysningsloven, har en bestemmelse, der siger, at ind-
holdet af ethvert dokument, som skal tinglyses, skal være endelig
fastsat. Det har været et tvivlsomt spørgsmål hidtil, om det var i
overensstemmelse med denne bestemmelse at tinglyse et pantebrev,
som indeholder en pristalsklausul, altså således, at man forhøjer
restgælden i takt med prisudviklingen. Spørgsmålet er nu afgjort.
Højesteret har for kort tid siden sagt, at pantebreve med pristalsklau-
suler kan tinglyses. Det vil sige, at vi nu får et problem ind på livet
i Danmark. Efter denne højesteretsdom kan man formentlig forvente
en øget anvendelse af pristalsklausuler i pantebreve. Jeg må sige som
min personlige opfattelse, at jeg finder Højesterets afgørelse i denne
sag noget betænkelig. Efter min opfattelse havde det på baggrund af
den diskussion om pristalsregulerede pantebreve, vi har haft i Dan-
mark, været klogere, hvis Højesteret havde sagt, at det idag ikke var
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muligt at tinglyse pristalsregulerede pantebreve. Så kunne man have
overvejet indførelse af indeksregulerede pantebreve inden for den
organiserede realkredit, så man kunne se, hvordan det gik dér, før
man tog det næste skridt. For det næste skridt er efter min mening
temmelig farligt. Det er nemlig anvendelse af indeksregulerede pan-
tebreve på det, vi kalder det grå pengemarked. Her er det jo sådan,
at det, at der nu er åbnet op for anvendelse af indeksregulerede
pantebreve, giver meget store muligheder for misbrug fra pengeud-
låneres side. Muligheder, som allerede er blevet udnyttet i en del
situationer. Hvad renten bør være, når pantebrevet er indeksregule-
ret, er noget, som efter min mening er helt uoverskueligt for mange
mennesker. Jeg er meget uenig med professor von Eyben, som siger,
at der er behov for oplysningspligt: der er behov for at oplyse debi-
torerne om konsekvenserne af pristalsklausuler. Men jeg tror bare
ikke på, at det er noget, som kan håndhæves i praksis på dette område.
Jeg havde hellere set, at man indtil videre havde opretholdt et forbud
imod indeksregulerede pantebreve uden for den organiserede real-
kredit.

Professor Antti Johannes Snviranta, Finland:

I flere indlæg er man vendt tilbage til diskussionsspørgsmålet fra
Reykjavik for tre år siden, nærmest om indeksklausuler skal være
tilladte eller ej. Forbudet mod indeksklausuler har vist sine afvigel-
sessider, og ikke så små heller. Men hvis man har indført et sådant
totalt forbud, vil det være ganske svært for dommeren at tillempe
aftalen f.eks. ved hjælp af indeksklausuler, i særdeleshed i de tilfælde,
hvor pristallet er steget lidt mere end parterne kunne forudse. Men
det kan hænde, at sagernes gang også i nogen anden henseende
afviger fra, hvad den ene part har forestillet sig. Vi har et retstilfælde,
hvor en jordejer år 1961 har forpligtet sig til at sælge en mængde
grus til fast pris. Indtil 1969, altså 8 år senere, har køberen imidlertid
ikke benyttet sig af sin ret, og i mellemtiden er priserne steget bety-
deligt. I dommen fulgtes den opfattelse, som den foregående taler
forsvarede, nemlig at sælgeren fik lov til at opsige denne aftale, selv
om aftalen ikke havde nogen opsigelsesklausul. Aftaleprisen lempedes
altså ikke, men aftalen lempedes til at give opsigelsesret. Grunden til
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dette resultat var vel den, at sælgeren havde forudsat, at handelen
skulle tilendebringes inden for en rimelig tid, og så hændte det ikke.

Professor Fritjof Lejman, Sverige:

Vad beträffar generalklausulerna som det här området ju berör i allra
högsta grad så har det ju i Sverige sedan gammalt varit så att de har
tillämpats med mycket stor försiktighet och det gäller även § 33
avtalslagen. Den nya bestämmelse som infördes i skuldebrevslagen,
§ 8, skulle ha generell giltighet. Den har begagnats ytterligt sparsamt
och det har stått i bjärt kontrast med hur man på kontinenten har
tillämpat generalklausuler. Såvitt jag minns var det första mer över-
raskande prejudikatet på det här området i Sverige ett räntemål där
det befanns att det var staten, Domänverket, som hade gjort sig
skyldig till ett otillbörligt villkor, som därför förkastades. Denna
princip att man är mycket försiktig med tillämpningen av general-
klausulerna, är säkerligen riktig. I varje fall är det min uppfattnig och
vi har ju här hört ytterligare åsikter om det och det kan framföras
många belägg för försiktighet på denna punkt. Man kommer ju här
in på politiska rätt brännbara ämnen i många fall och det är säker-
ligen riktigt att domstolarna håller sig undan ifrån politiska ställ-
ningstaganden. Det förefaller mig - jag vet inte om andra svenska
jurister har riktigt samma mening - som de teser och den uppfattning
som spikades här av referenten är mycket omdömesgilla och riktiga.
Man ska alltså vara försiktig med tillämpning av dessa klausuler. Jag
tror att det är en allmän uppfattning här och jag tycker mig ha funnit
belägg för det också bland de övriga talarna. Sedan är det frågan om
det nordiska samarbetet på det här området. Det har ju sagts att det
inte är utav så stor betydelse om man här har olika principer i de
olika länderna. Det blir ändå så olika bedömningar och förhållandena
är olikartade. Resultaten kan i många fall bli desamma med olika
lagbestämmelser. Det är väl också riktigt men jag vill påpeka att i
förarbeten och propositioner kan det ju många gånger pekas på vissa
speciella fall där jämkning bör ske utav ett villkor eller där man kan
få jämka ett avtal. I dessa fall kan det ju bli olikheter och jag undrar
om man kanske ändå inte kan tänka sig ett något större lagstiftnings-
samarbete än det som tidigare har förordats från olika talare här. Ja,
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så var det frågan om indexklausuler. Det förhåller sig väl så att de
många gånger kan verka mycket ojämnt och även om det finns sådana
klausuler så är det nog oftast så att de behöver jämkas. De kan ta
sikte på vissa situationer och då det uppkommer andra situationer
och kan en jämkningsmöjlighet te sig ytterst motiverad. Sen talades
det här också om olika jämkning när det gäller konsumentintressen
och när det gäller andra förhållanden. Jag tror också att det ligger
mycket i vad inledaren här har sagt och jag har ingenting att tillägga
på den punkten heller.

Lagstiftningsråd Leif Sevan, Finland:

Jeg skal tillade mig at tage nogle af de punkter op, som er kommet
frem i diskussionen. For det første så er jeg enig med professor Smith
i, at man ud af referatet bør læse, at jeg bekender mig til nominalis-
men. Den rette måde at løse problemet på var vel at udskrive et
lovforbud mod inflation. En sådan lov var let at skrive, sværere at
godkende og umulig at få tillempet. Det er altså klart, at jeg går ud
fra, at tillempning bør være et undtagelsesspørgsmål, og det har ledt
mig til ikke i større udstrækning at diskutere spørgsmålet om, hvor-
når tillempning bør ske, men hovedsagelig diskutere spørgsmålet om,
hvornår domstolen ifølge de bestemmelser, som gælder i de nordiske
lande for tiden, har kompetance til at tillempe. Det er klart, at det
er magtpåliggende at tænke på denne mulighed, at tillempningskor-
tene i domstolenes arsenal har meddelt indgreb for at komme urime-
lige aftaler til livs, når disse kommer op på prøve. Men det er lige
så klart, at man bør være meget restriktiv i anvendelsen af dette
middel. Det er blevet fremhævet, og jeg har selv placeret tanken i
referatet, at uforudseenheden bør være et middel i bedømmelsen af
forudsætningerne for tillempning. Dette leder formodentlig frem til,
at i de allerfleste tilfælde bliver tillempningen af denne grund ude-
lukket i kommercielle forhold. Men jeg hævder stadigvæk helt, at man
ikke kan regne med, at den konsument, som kender til, at der er
inflation i gang, skal kunne bedømme denne inflations virkning. Selv
om der findes andre korrektiver at komme dette problem til livs med,
som opstår for konsumenten, så skal dette middel findes til rådighed.
Og her kommer jeg så nok ind på spørgsmålet om, hvem som iværk-
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sætter tillempningsdiskussionerne i termer for domstolene? Min
tanke er den, at reklamationsnævnene her kommer til at spille en ikke
ringe rolle, og i det mindste har det finske reklamationsnævn kom-
petance til at tage stilling til dette spørgsmål, eftersom hele dets
virksomhed bygger på rimelighed i afgørelser og ikke alene på loven.

Nu fik jeg blot nævnt bl.a. mulighed for at tillempe prisklausuler.
Min tanke er den, at om man blot indfører et forbud mod prisklau-
suler, så vil det føre til, at de, der forstår sig på sagen, indkalkulerer
den størst tænkbare inflationseffekt i sine priser, og dermed bliver
det inflationsdrivende og en urimelig løsning mellem dem som ikke
får ideen og de får det værre i stedet. Hvad angår retsuligheden, så
konstaterer Göran Portin, at ensartet lovgivningen ikke kan fås god-
kendt. Den aktuelle revision af aftaleloven er ikke formålet for denne
debat. Det får være, som det være vil. Man kan så bare som et faktum
konstatere, at ambitionen i det nordiske lovgivningssamarbejde i
øjeblikket relativt påfaldende sættes så højt. Efter som dette har været
standardtema for de nordiske juristmøder, så vil jeg gerne korne med
et forslag til rubrik for næste års juristmøde. Jeg foreslår, at temaet
da skal have titlen om tillempning af inflation.

Højesteretspræsident Ármann Snævarr, Finland:

Det var vist Mark Twain, der sagde i sin tid: »Alle taler om vejret,
men ingen gør noget ved det«. Man kan muligvis sige det samme om
inflationen i den hidtidige diskussion om inflation, men de samfunds-
bestemte foranstaltninger, som man forsøger at iværksætte for at
standse inflationen, har vist sig ikke at kunne løse dem. Det er ikke
lykkedes noget land at standse inflationen. Prognoserne går ud på en
stadig voksende inflation i den vestlige verden, og vi må altså regne
med, at vi lever med inflation, således at det problem, vi har diskuteret
i dag, sikkert er et klassisk spørgsmål, som også må tages op på mange
fremtidige juristmøder. Jeg vil ikke forsøge at foretage en opsumme-
ring af diskussionen her i dag. Referenten er allerede nu i sine
slutbemærkninger kommet ind på en del af de synspunkter, der blev
rejst under diskussionen. Jeg vil kun konstatere, at jeg synes, at det
har været en givende og interessant diskussion, vi har haft fornøjelsen
af at høre på i dag, en diskussion som vil være af stor vejledende værdi



150 Ármann Snævarr

i fremtiden, når vi både ad lovgivningsvejen og gennem domstolsaf-
gørelser vil forsøge at løse de mange sociale og retslige problemer,
der er forbundet med inflationen.


