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Medlemsförslag 
om avtalstolkning i nordisk rätt 

Förslag 
Mittengruppen föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

att inleda förhandlingar om införandet av gemensamma lagregler om avtals-
tolkning i nordisk rätt 

Bakgrund 
De nordiska avtalslagarna, tillkomna med gemensamma ansträngningar under åren 

 – , fyller som bäst  år och utgör tillsammans en kronjuvel i den samnor-
diska privaträtten. 
 
Liksom samhället förändras även avtalsrätten med tiden. I dagens läge handlar hu-
vud-delen av alla avtalsrättsliga tvister om avtalstolkning, hur man ska avgöra vad 
avtalet in-nebär och exakt vilka förpliktelser avtalsparterna har åtagit sig enligt avta-
let. Om detta saknar dessvärre de nordiska avtalslagarna lagbestämmelser. 
 
Högsta domstolarna i Norden har genom väldigt många avgöranden utvecklat meto-
der för att fastställa innehållet i ett avtal. Rättsläget är totalt sett svårt att överblicka. 
Frågan har behandlats i otaliga juridiska böcker, avhandlingar och artiklar. 
 
Att få ett helhetsgrepp om etablerad nordisk praxis genom den juridiska litteraturen 
är utmanande redan för en praktiskt verksam jurist. För den enskilda medborgaren är 
det-ta en närmast omöjlig uppgift. I vilken mån tolkningsmetoder har utvecklats 
olika i de olika länderna är dessutom oklart. 
 
En gemensam kartläggning och kodifiering av gällande rätt på området vore en väl-
kommen uppdatering av en lagstiftning som under ett sekel tjänat de nordiska län-
derna väl. Att förvalta vår samnordiska civilrätt och rättstradition måste vara en prio-
riterad uppgift som ligger väl i linje med Helsingforsavtalets artikel , i vilken stadgas 
att: ”De fördragsslutande parterna skola fortsätta lagsamarbetet i syfte att uppnå 
största möjliga överensstämmelse på privaträttens område.” 
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EU, som i huvudsak saknar formell behörighet inom civilrätten, har med undantag för 
konsumentavtal ännu inte reglerat den allmänna avtalsrätten. Norden har därför stor 
handlingsfrihet att agera på området och därmed möjlighet att föregå och påverka 
en potentiell framtida europeisk harmonisering. 
 
Mot ovanstående bakgrund föreslår vi nu att gemensamma lagfästa bestämmelser 
om avtalstolkning i nordisk rätt införs. För praktiskt verksamma jurister skulle ar-
betsbespa-ringen bli enorm och för den enskilda medborgaren skulle lagen bättre 
beskriva verklig-heten; ett välkommet lyft för den nordiska rättsgemenskapen. 
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