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Jäsenehdotus sopimusten tulkinnasta pohjoismaisessa oikeudessa 

Ehdotus 

Keskiryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne käynnistävät neuvottelut sopimusten tulkintaa koskevien yhtenäisten 

lakisäännösten käyttöönotosta pohjoismaisessa oikeudessa. 

Taustaa 

Pohjoismainen sopimuslainsäädäntö, joka syntyi yhteispohjoismaisin ponnistuksin 

vuosina 1915–1920, täyttää parhaillaan 100 vuotta ja on pohjoismaisen yksityisoikeu-

den kruununjalokivi. 

 

Yhteiskunta muuttuu ajan myötä samoin kuin sopimusoikeuskin. Nykyisin pääosa so-

pimusoikeudellisista riidoista koskee sopimusten tulkintaa, jolloin ratkaisu koskee so-

pimuksen sisältöä ja sopimuksen asettamia velvoitteita sopimuspuolille. Pohjoismai-

sissa sopimuslaeissa ei valitettavasti ole asiaa koskevia lakisäännöksiä. 

 

Pohjoismaiden korkeimmat oikeudet ovat monissa ratkaisuissaan kehittäneet meto-

deja sopimussisältöjen vahvistamiseen. Oikeustilasta on kaiken kaikkiaan vaikea 

muodostaa yleiskuvaa. Asiaa on käsitelty lukemattomissa oikeustieteellisissä julkai-

suissa, tutkielmissa ja artikkeleissa. 

 

Kokonaiskuvan saaminen vakiintuneesta pohjoismaisesta käytännöstä oikeustieteel-

lisen kirjallisuuden avulla on haastavaa jopa ammatissa toimivalle juristille. Kansalai-

selle tehtävä on lähes mahdoton. On myös epäselvää, missä määrin tulkintametodit 

ovat kehittyneet maiden kesken erilaisiksi. 

 

Yhteinen voimassa olevan oikeuden kartoitus ja kodifiointi olisi tarpeellinen päivitys 

lainsäädäntöön, joka on nykymuodossaan palvellut Pohjoismaita hyvin jo vuosisadan 

ajan. Yhteispohjoismaisen yksityisoikeuden ja oikeudellisen tradition hallinnointia tu-

lee priorisoida Helsingin sopimuksen 4 artiklan hengessä: ”Sopimuspuolten on jatket-

tava lakiyhteistyötä mahdollisimman suuren yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi yk-

sityisoikeuden alalla.” 
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EU:lla ei pääsääntöisesti ole toimivaltaa yksityisoikeuden alalla, eikä EU:ssa ole vielä 

yleistä sopimusoikeutta koskevaa sääntelyä kuluttajasopimuksia lukuun ottamatta. 

Pohjoismailla onkin sen vuoksi asiassa laaja toimintavapaus ja siten mahdollisuus toi-

mia edelläkävijänä ja vaikuttaa mahdolliseen tulevaan eurooppalaiseen harmonisoin-

tiin. 

 

Edellä kerrotun perusteella ehdotamme, että pohjoismaiseen oikeuteen sisällytetään 

laissa vahvistetut määräykset sopimusten tulkinnasta. Ammatissa toimivien juristien 

työaikaa säästyisi huomattavasti samalla, kun yksittäisten kansalaisten olisi hel-

pompi saada käsitys vallitsevasta tilanteesta. Näin pohjoismainen oikeusyhteisö saisi 

kaivattua nostetta. 
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